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 ��م ا� ا����ن ا����م

لِ داعياً أهللاِ الذي بعث الينا احلمد سُ ل إرشفَ الرٌّ عَ بُلِ وجَ مِ السُّ صحاباً له ألی اقوَ

مُّ  عُ ِتَتم النعمة وتَ ه ل ن بعدِ هُ مِ ه وخلفاءَ هدِ ه يف عَ اءَ رَ زَ محوُ اَشهدُ  ةالرّ ال اهللا إله إنَّ ال أوَ

ه و هُ صلینَّ حممداً عبدهُ ونبيُّه الذي النبأشهدُ أوحدَ عدَ مَ عليه وعل يَّ بَ آله  یاهللا وسلَّ

 مجعني.أوصحبه 

ع آشكار شد گويد فقير حقير ولي اهللا عفي عنه كه در اين زمانه بدعت تشي بعد مياما 
اهل اين اقليم در اثبات خالفت  اكثر شت وب گونفوس عوام به شبهات ايشان متشرّ

خلفاي راشدين رضوان اهللا تعالي عليهم اجمعين شكوك بهم رسانيدند، الجرم نور توفيق 
مبسوط گردانيد تا آنكه بعلم اليقين  الهي در دل اين بنده ضعيف علمي را مشروح و

تي كه اين اصل دانسته شد كه اثبات خالفت اين بزرگواران اصلي ست از اصول دين تا وق
زيرا  كه اكثر احكامي كه در  ،را محكم نگيرند هيچ مسئله از مسائل شريعت محكم نشود

 و .بدون تفسير سلف صالح بحل آن نتوان رسيد ،قرآن عظيم مذكور شده مجمل است
استنباط  از سلف آنرا وي  بغير روايت جماعه ،اكثر احاديث خبر واحد محتاج بيان

تطبيق احاديث متعارضه بدون سعي اين بزرگواران و ك به نگردد مجتهدان از آن متمس
علم سلوك  عقائد و، تفسيرة، همچنين جميع فنون دينيه مثل علم قراء  صورت نگيرد و

 قدوه سلف در اين امور خلفاي راشدين است و ل نشود وثار اين بزرگواران متاصآبغير 
 .ذيال خلفاءأتمسك ايشان ب

 قضايا و ه مبتني بر سعي خلفا است ومتواتره از شاذّ تهايراءمعرفت ق جمع قرآن و 
هر كه در شكستن اين اصل  .غير آن همه مترتب بر تحقيق ايشان احكام فقه و حدود و

ر السموات نيز دانسته شد كه مدب دم جميع فنون دينيه ميخواهد وهكند بحقيقت  مي سعي
در مرتبه كالم نفسي در ازل اآلزال  واالرض تبارك وتعالي چنانچه سائر شرائع را اوالً
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ِ ﴿: اشاره بهمان مرتبه است آيه كريمه مقرر گردانيد و معين و َّ �  َ ِِد رِِ  ُو ّه ُ�   َّ ِِ ِّّع 
رٗ  ُۡ ِ �   ش  ِٰب ��ۡ�د ا  رومٞ � ِ� كِ�  ٌة حو � ع  ِۡ

 
ٓ أ ا  ُ �ض  ِمۡد

 
ِٰت و �ۡ�  �ٰ  � َّ ُ�  َ  َ  َ ِ َ ۡرم    .]36: التوبة[ ﴾َّ

تفصيالً اُخري فرود آورد بعد از  و ةًاجماالً تار آن بر قلب مبارك حضرت پيغمبر د ازبع

آخري بيان آن فرمودند تا آنكه آنچه مراد حق بود  ةًواشار ًةنصاً تار آن، آن حضرت

همچنان  ،عمالً بظهور رسيد تكليف عباد بآن اعتقاداً و اهللا قائم گشت و ةحج ظاهر شد و
در قرآن عظيم اجماالً فرود آمد  دين اوالً در كالم نفسي مقرر شد وخالفت خلفاي راش

بطريق فراست در تعبير منامات  و ةَبطريق منام تار بعد از آن بر قلب مبارك آنحضرت
 ةاشار از آن علم شريف نصاً و آنحضرت جمل مفصل گشت وماين  ،صحابه اخري

پرده  اران اعتقاداً وعمالً متحقق شد وخبر دادند تا آنكه تكليف عباد باستخالف اين بزرگو
دل عمل كردند بر  اهل قرن اول بموجب آن بجان و از روي كار برانداخته گشت و

كنند كه خالفت ايشان بنص نيست مطلقاً يا بنص  مي اشاعره تقرير ينخالف آنچه متاخر
بر  دند وبر اجتهاد بر آن اتفاق نمو ست كه اهل عصر بناا بلكه امر اجتهادي ،جلي نيست

 ،عظيم رفته بسبب طلب دنيا (ظلم) كنند كه در قرن اول حيف مي خالف آنچه شيعه گمان
تغفر اهللا من سبر غير مستحق اتفاق نمودند ا خالفت را از مسحقق آن غصب كردند و

 .ه اهللارِكجميع ما 
استخالف نمودند  نيز دانسته شد كه تطبيق در اختالف علما در آن كه آنحضرت و
د تنبيه شارع بر شود بر مجرّ مي استخالف گاهي اطالق كرده :بآن وجه تواند بود كه ؟يا نه

ت معتاده نزديك وصيت بواليت أگاهي بر هي و ،مكلف بودن عباد بانقياد اين جماعه را
مانند آن هر يكي معيني را  تنصيص بلفظ استخالف و و .عهد از جميع اهل حل وعقد

استنباط از  مشاورات صحابه بحفظ احاديث بود و ه وبحسب آن گفت اراده كرده است و
تطبيق در ميان اختالف  و .تذكر معاني مستخرجه از مأخذ بسيار ومانند آن نصوص و

 آن وجه واقع است كه جمعي را آيهعلماء در آنكه خالفت بنص جلي است يا خفي ب
 ئل شدند وبنص جلي قا ،اجمالي با حديثي كه تفسير آن است مربوط با هم منظور شد
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احاديث را  جدا  حجاب اجمال او را نتوانستند بر انداخت و جمعي آيه را جدا دانستند و
آن را ملحق بآيه نساختند باز احاديث اخبار آحاد بود متفق  در معني اثبات  خالفت كه  و

 .ستاقدر مشترك 
را جمعي  واحد است و جمعي را نظر بر حديثي  دون حديثي افتاد دانستند كه خبر

چنانكه نور توفيق اين علم را  متواتر بالمعني شناختند و نظر بر همه دفعه واحده افتاد و
 .مبسوط نمود داعيه نشر آن كتاباً تاره واخري نيز بخاطر ريخت

ة َهِذهِ  آِخرُ  لََعنَ  َذاإَ « :قال قال رسول اهللا عن جابر« خرج ابن ماجهأ َّ
ُ ُ
لَِها اْ َّ

َ
َ ,

ا َكتَمَ  َ�َقدُ  ِديثًاحَ  َكتَمَ  َ�َمنُ  نَُزَل  ََ
َ
َ  َ َّ بناء علي ذلك ورقي چند درين مسئله نوشته  .»ا

 دو مقصد منقسم كرده آمد بر مسمي گشت و اخللفاء ةاخلفاء عن خالف ةازالبه  شد و

 .(تقسيم شد)
 مقصد اول

 ادله بر سرد ست واآنچه متعلق بآن  شرط آن و خاصه و در بيان معني خالفت عامه و
 حل اختالف اهل در ميان خويش كه خالفت بنص بود يا باجتهاد. خالفت ايشان و
 مقصد ثاني

 كُ وعىلوبنور توفيقه امتسّ  ،مقصودـوان الرشوع يف الأوهذا در مآثر خلفاي اربعه 

نا اهللا ونعمَ الوكيلُ وال حولَ كِاليته وحفظه كلَّ امرٍ اُفوّ  توكلُ واىلأفضله  سبُ ض حَ

  العيلِّ العظيم.ال باهللاإوالقوهَ 



 
 

 

 مقصد اول 

 ست بر فصول چند امشتمل 

 فصل اول در خالفت عامه 

حياء العلوم إالين ب ة  الصدي القاَ ةالعاَ ة� الر�اسمسئله در تعريف خالفت 
س م َالقيام بالها  ََا يتعل  به َن يريي  اليوش َالفرض ار�ن اإل ةالينيه َاقاَ

َ  َرفع ال ةَالقيام بالقضاء َاقاَ ءفَاعطاءهم َن ال ةللمقايل َاْـمظالـالد مر م 
 .عن الب ةً منكر نيابـمعرَ  َال� عن الـبال

تفصيل اين تعريف آنكه معلوم بالقطع ست از ملت محمديه علي صاحبها الصلوات 
 ها ايشان معامله چون مبعوث شدند براي كافه خلق اهللا با والتسليمات كه آنحضرت

اهتمام  تعيين فرمودند و ها) (نماينده اببراي هر معامله نو صرفها نمودند وت كردند و
از جزئيات  عظيم در هر معامله مبذول داشتند چون آن معامالت را استقراء نمائيم و

0Fبكليات

1Fاز كليات به كلي واحد كه شامل همه باشد انتقال كنيم جنس اعلي و 1

آن اقامت  2
                                           

شود كه  مي باشد. در اصطالح علم منطق جزئي به آن مفهومي گفته مي جزئيات جمع جزئي و كليات جمع كلي -1
و شركت ندارد. كلي ، كه نام براي يك ذات خاص بوده و احتمال تعدد »زيد«احتمال شركت نداشته باشد مثل: 

 ، كه شامل زيد، عمرو و خالد»انسان«شود كه احتمال شركت داشته باشد مانند:  مي به آن مفهومي گفته
وقائع خاص در باشد. در اينجا مراد از جزئيات وقائع خاص و مراد از كليات مفهوم عامي است كه همان  مي

 تحت آن مندرج است. 
 عرَض عام. -5خاصه  -4فصل  -3نوع  -2جنس  -1ج قسم است: در اصطالح اهل منطق كلي بر پن  -2

جنس همان كلي است كه جزء مشترك حقيقت افراد خود باشد مثل حيوان كه انسان (حيوان ناطق)، اسپ 
باشند، و حيوان جزء از حقيقت افراد خود است. بطور مثال:  مي (حيوان صاهل) و حمار (حيوان ناهق) افراد آن

باشد و اين جزء مشترك است كه در  مي يك جزء از اين حقيقت »حيوان«است و  »ن ناطقحيوا«حقيت انسان 
 باشد. مي .. موجود.و »حيوان ناهق«و در حمار  »حيوان صاهل«اسپ 

 جنس، چند درجه دارد (بر سه قسم است): 
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تحت وي اجناس ديگر باشند يكي از آن  ست وادين باشد كه متضمن جميع كليات 

ر  ﴿ :موعظت قال اهللا تعالي تذكير و سنت و ست از تعليم قرآن وااحياي  علوم دين   هو
ِي�  � ِ�  � ع ث   َّ

و
رٗ�  ن   ّۧمِّ�ِ ۡ� مۡ ّمِدۡ  ِ سو تۡ  ُو  � ْ َ يۡ  َورا ٰ  ُِمۡ ِ  ُِمۡ  ۦتِهِ ء ا�  ّ�ِي �وز  مو  و  ُو َِّمو �وع  ٰ لۡ � و   ب  ِك� 

ة  كۡ ۡ�ِ �و   كردند صحابه را بتذكير  مي تعهد مستفيض شد كه آنحضرت و .]2: اجلمعة[ ﴾م 
 .موعظت و

 اعياد و زيرا مستفيض شد كه امامت جمع و ،اقامت اركان اسالم ست يديگر و 
صرف آن بر  خذ زكوه وأ فرمودند و مي نصب امام در هر محلي جماعت خود ميكردند و

همچنين شهادت بر  ساختند و مي ن معني منصوبعمال را براي اي ،نمودند مي مصارف
 فطر بعد ثبوت شهادت حكم به صوم و شنيدند و مي هالل عيد هالل رمضان و

در  سال نهم كه حضور شريف آن حضرت حج را خود اقامت نمودند و فرمودند و مي
2Fرا فرستادند تا اقامت حج نمايد مكه متحقق نشد حضرت ابوبكر صديق

1. 
قيام آنحضرت  بقضا  سرايا و و بعث جيوش و ابجهاد ونصب امر قيام آنحضرت و 

از نهي  معروف وبه امر  اقامت حدود و در بالد اسالم و تنصب قضا در خصومات و
 .منكر مستغني از آن ست كه به تنبيه احتياج داشته باشد

به رفيق اعلي انتقال فرمودند واجب شد اقامت دين به همان  آن حضرت نچو و 
اقامت دين موقوف افتاد بر نصب شخصي كه اهتمام فرمايد در اين  كه گذشت و تفصيل

                                                                                                             
س باشد و در تحت همان جنس، جن مي طوري است كه خودش در جنسي ديگري داخل ها بعضي از جنس -1

 گويند. مي» جنس متوسط«باشد اين جنس را  مي ديگري نيز
جنس «باشد واين قسم را  نمي باشد مگر در تحت آن جنس ديگري مي خودش در تحت جنس ديگري -2

 گويند. مي» سافل
جنس «باشد و اين قسم را  مي باشد مگر در تحت آن جنس ديگري نمي خودش در تحت جنس ديگري -3

 گويند.  مي» عالي
قول صحيح از اقوال اهل علم اينست كه حج در اواخر سال نهم هجري فرض گرديد و در آن سال چون  -1

 از سال آينده براي اداي اين فريضه اقدام فرمودند. فرصت كافي براي اداي حج وجود نداشت پيامبر خدا
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ايشان از  بر حال ايشان مطلع باشد و فرستد و (اطراف و اكناف) نواب را به آفاق امر و
آن شخص خليفه آن  بر حسب اشاره وي جاري شوند و امر وي تجاوز نكنند و

 .نائب مطلق وي باشد و حضرت
ست عامه برآمدند علماي مسلمين كه بتعليم علوم دينيه مشغول شوند پس از كلمه ريا 

در عصر اول  امراي جيوش كه بامر خليفه اقامت اين معني نمايند و قضاه امصار و و

ُّ  ال« :تذكير ضميمه خالفت بود قال موعظت و ُق �ٌ  إِال ََ َِ
َ
َ  َُ

َ
ُمورٌ  َ

ُ
أ ََ  َُ

َ
 .3F1»ُ�ُتَاٌل  َ

اش، و اگر غير از آنها كسي وعظ كرد او  وقت و يا نمايندهنكند مگر حاكم  وعظ«ترجمه: 
 .»ريا كار مي باشد

ين ةقاميف التصدي إل«از لفظ  و  غلبه بر اهل آفاق  برآمد شخصي كه رياست و »الدّ

 .بهمتصدي شود اخذ باج را من غير وجه شرعي مثل ملوك جابره متغلّ پيدا كند و
 اقامت دين بر وجه اكمل داشته باشد وواز لفظ تصدي برآمد شخصي كه قابليت  

پس  .افضل اهل زمان خود بود ليكن بالفعل از دست وي چيزي از اين امور نه برآيد
آرد از  مي وقيد نيابه عن النبي  بر .غير متسلط نخواهد بود غير منصور و خليفه مختفي و

را خليفه گفته شد مفهوم خليفه انبياء را هر چند در قرآن عظيم حضرت داود عليه السالم 
وحضرت داود خليفه اهللا بودند لهذا حضرت است زيرا كه سخن در خالفت آنحضرت 

گفته  مي فرمودند كه مرا خليفه رسول اهللا ابوبكر صديق راضي نشدند باسم خليفه اهللا و
 .باشد
  مسئله 

واجب بالكفايه است بر مسلمين الي يوم القيامه نصب خليفه مستجمع شروط به چند 
 :هوج

يش از دفن آن حضرت پتعيين او  يكي آنكه صحابه رضوان اهللا عليهم بنصب خليفه و 
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 كردند برين امر خطير مقدم نمي متوجه شدند پس اگر از شرع وجوب نصب خليفه ادراك
 .نمايد بر وجه اجمال مي ساختند واين وجه اثبات دليل شرعي از آنحضرت نمي

ن « :دوم آنكه در حديث وارد شده  يتًَه َجاِهِلّيهً ََ َِ  ََ ا ََ لَََ  ِ  عنُِقه بَيَعٌه  ََ  ََ ا ََ«4F1. 
 و .»مرده است بمرگ جاهليت ،هر كه بميرد حال آنكه نيست در گردن او بيعت خليفه« :يعني

 .اين نص شرع است تفصيالً
دفع  اقامت اركان اسالم و احياي علوم دين و قضا و سوم آنكه خداي تعالي جهاد و 

 آن همه بدون نصب امام صورت نگيرد و فرض بالكفايه گردانيد ورا اسالم كفار از حوزه 
 .اند كبار صحابه برين وجه تنبيه نموده ،مقدمه واجب واجب است

 مسئله 
اصل درين مسئله آنست كه معني خالفت چنانكه گذشت  و :در شروط خالفت 

 منكر واز نهي  وف ومعربه امر  اقامت اركان اسالم و و ،ست احياي علوم دين راامتضمن 
پس هر چه شرط هر يكي از اين امور باشد  .اقامت حدود را قضا و قيام بامر جهاد و
آن  زياده از آن شرطي ديگر به مقتضاي حديث مستفيض و ست واشرط خالفت 

 :چون اين اصل دانسته شد خوض در تفصيل نمائيمو ست اقريشيت 
سزد  نمي زيرا كه رياست ملسمين را ،از جمله شروط خالفت آنست كه مسلمان باشد 

ل ن﴿ :كام قال اهللا تعاىلمگر مسلمان  ۡ  و  و � ع ل  �  َّ  َِۡ ُ ٰ ۡ � �    فِرِ�ن  �  ؤۡ ُ بِيً�  مِدِ�  مو النساء: [ ﴾س 

اگر خليفه كافر گردد  پر ظاهرست كه اين معاني از غير مسلمان سرانجام نشود و و. ]141
  .پس نصب كافر اوالً اولي است بآنكه درست نباشد ،العياذ باهللا واجب شود خروج بر وي

صبي محجورند  سفيه و زيرا كه مجنون و ،باشد بالغ ست كه عاقل وااز آن جمله آن  و

�  ﴿ :از تصرفات جزئيه خويش قال اهللا تعالي ْ توؤۡ  و  ٓ � تورا ا  ُ ف  َه مۡ  ء  ُ
 
ٰ أ مو �   .5F2]5النساء: [ ﴾ل �و
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رقاب مسلمين البته تسلط ايشان صحيح نباشد  ل وچون بر مال خودها قادر نباشند بر اموا
 .شود نمي كارهاي مطلوب از استخالف بالقطع از اين جماعت سرانجام و

 :زيرا كه در حديث بخاري آمده ،(زن) ةأباشد نه امر (مرد) از آن جمله آنست كه ذكر

ا « لّوَََ ََ ََ قَوٌم  كه اهل فارس  رسيد چون بسمع مبارك آنحضرت .6F1»مَرُهم اِمَرَهَ افلَ
رستگار نشد قومي كه والي امر بادشاهي  :فرمود اند دختر كسري را بباد شاهي برداشته

پيكار بيكار  در جنگ و زيرا كه امرأه ناقص العقل والدين است و و ،خود ساختند زني را
واز آن جمله  .پس از وي كارهاي مطلوب نه برآيد ،مجالس ني قابل حضور محافل و و

 بنظر مردم حقير و باشد زيرا كه عبد قابل شهادت در خصومات نيست وآنست كه حر 
 .واجب است بر وي مشغول بودن بخدمت سيد خود و ،نيمه

زيرا كه الزم است بر خليفه  ،بصير باشد سميع و از آن جمله آنست كه متكلم و و
 مدعي عليه و معرفت مدعي و حكم كردن بوجهي كه در مقصد او اشتباه واقع نشود و

7Fمشهود عليه شاهد و مقرله و مقر و

 .استماع كالم اين جماعه و 2
امر كردن مرجيوش را  نصب عمال و واجب است بر وي توليت قضاه امصار و و

مقدمه واجب  اين همه بدون سالمت اعضاء متحقق نشود و بآنچه در جهاد پيش آيد و
 .ستاواجب 

م وعقد ذمه لس رب وصاحب راي در ح از آن جمله آن است كه شجاع باشد و و
نباشد  (آرام طلب)دوست ه صاحب كفايت يعني دع عمال و تعيين امرا و وفرض مقاتله و

زيرا كه جهاد بجز  ،نتواند سرانجام دادن مهمات را نه ناكرده كار كه خبط كند در امور و و
 .آن مطلب اعظم است از مطالب خالفت كافي صورت نه بندد و صاحب راي شجاع واز 

صاحب  و ،صر بر صغائرنجمله آنست كه عدل باشد يعني مجتنب از كبائر غير ماز آ و
راوي حديث هرگاه اين  قاضي و زيرا كه در شاهد و ،گر خليع العذار مروت باشد نه هرزه
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معاني شرط است پس در رياست عامه كه زمام خلق بدست او افتد اولي است بانكه 
 .شرط باشد

رۡ ت رۡ  ّمنمِ ﴿ :تعالي قال اهللا تبارك و  ٓ � ِمن   ع  ض  ا  َ  ُ ّه مرضي بودن  و .]282: ةالبقر[ ﴾ءِ ُ
مروت ر است بعدالت ومفس. 
احياء علوم  فت متضمن است قضاء واز آنجمله آنست كه مجتهد باشد زيرا كه خال و

قال «اين همه بدون مجتهد صورت نه گيرد  و ،منكر را از نهي معروف وبه امر  دين و
ُقَض  :رسول اهللا

ُ
َّنةِ  ِف  ََاِحدٌ  ثََ ثَةٌ  اةُ ال

ُ
ا اّلارِ  ِف  ََاُ�نَانِ  ال َّ

َ
ى فَأ ِ

ّ
َّنةِ  ِف  اَ

ُ
 َعَرَ   فَرَُجٌل  ال

  َّ
ُ
َّ   َعَرَ   ََرَُجٌل  بِهِ  َ�َقَض  ال

ُ
ُُ�مِ  ِف  فََجارَ  ال

ُ
 َعَ  لِلّناِس  قََض  ََرَُجٌل  اّلارِ  ِف  َ�ُهوَ  ال

اصل معني اجتهاد آنست كه جمله عظيمه از احكام فقه دانسته  و  .8F1»اّلارِ  ِف  َ�ُهوَ  َجُهٍل 
هر حكمي را منوط بدليل او  و ،قياس اجماع و سنت و ادله تفصيليه از كتاب وه باشد ب

تواند شد  نمي س در اين زمانه مجتهدپ .ظن قوي بهمان دليل حاصل كرده شناخته باشد و
 .مگر كسيكه جمع كرده باشد پنج علم را

ضعف در  معرفت صحيح و علم سنت باسانيد آن و -2تفسيراً  علم كتاب قراءه و -1
نزديك اختالف علي  علم اقاويل سلف در مسائل تا از اجماع تجاوز نه نمايد و -3آن 

علم طرق  -5غير آن  نحو و علم عربيت از لغت و -4قول ثالث اختيار نه كند  ،قولين
 .وجوه تطبيق بين المختلفين استنباط و

 هر حكمي را منوط بدليل او بشناسد و بعد از آن اعمال فكر كند در مسائل جزئيه و
شافعي بلكه مجتهد منتسب كه تحقيق  الزم نيست كه مجتهد مستقل باشد مثل ابوحنيفه و

استدالالت ايشان فهميده ظن قوي در هر مسئله بهم رساند كافي  سلف را شناخته و
تفسير قرآن نيز بغير اين علوم پنجگانه ميسر نيست تحقيق آن است كه احياي  و .است

حفظ  آثار سلف در باب تفسير و ليكن معتبر آنجا احاديث اسباب نزول مناسب اوست و
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وبر علم تفسير قياس بايد كرد جميع فنون  ،مانند آن سباق وتوجيه و قوت فهم سياق و و
 .دينيه را ـ واهللا اعلم ـ

 حفظ سنت در كار الزم نبود همين معرفت قرآن ودر زمان صحابه اكثر اين شروط  و
هنوز  رسيدند و مي زيرا كه عربيت زبان ايشان بود بغير تعلم نحو بفهم كالم عربي ،شد مي

 .اختالف سلف پديد نيامده بود احاديث متعارضه ظاهر نشده و
زيرا كه حضرت ابوبكر  ،باي خودآنست كه قريشي باشد باعتبار نسب آنجمله آاز  و 

 اَ « :يق صرف كردند انصار را از خالفت باين حديث كه آنحضرت فرمودندصد
َ
َِن ْ يّمُه 

  .9F1»قَُر�ش

انِ « :كنند مي جابر روايت ابوهريره و و َّ  .10F2»اَّلاُس يٌٌَع لُِقَر�ٍش ِ  هذا ال

ُمرُ  َهَذا يََزاُل  ال«كند  مي ابن عمر روايت و
َ
ا قَُر�ٍُش  ِ   اْ نُُهمُ  بَِقَ  ََ معاويه  و .11F3»انِ اُ�نَ  َِ

َعا يِهم ال قَُر�ٍش،   اُْمرَ  َهَذا إِنّ «كند  مي بن ابي سفيان روايت َحدٌ  َُ
َ
ٌّهُ  إِال َ  ع اهللاُ  َك

ا ََُجِههِ  قَاُموا ََ
َ
طرق ديگر هم اين حديث را ثابت است بجهت  ،غير اين طرق و .12F4»اّلينَ  َ

 .اختصار برين قدر اكتفاء نموديم
بمالحظه آنكه بسياري  اند در اشتراط كتابت جمعي اثبات آن كرده اند اختالف كرده و

نامها  انشاي احكام و سنت و از امور دينيه موقوف است بر معرفت خط از علم كتابت و
 حق آنست كه بر آنحضرت امي بودند و آن را بآنكه آنحضرت اند بعض رد كرده و

فت دين موقوف است بر شناختن اليوم معر ،توان كرد ديگري را نمي در اين امر قياس
بالجمله چون اين شروط در شخصي موجود  ،بسياري از مصالح منوط بنوشتن خط و

خالفت را براي او عقد كنند  اگر  او را خليفه سازند و باشد مستحقق خالفت شود و
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غير مستجمع اين شروط را اگر خليفه سازند ساعيان خالفت او  خليفه راشد شود و
كن اگر تسلط يابد حكم او فيما يوافق الشرع نافذ باشد براي ضرورت كه عاصي گردند لي

  .مرج پديد آرد هرج و برداشتن او از مسند خالفت اختالف امت پيدا كند و

 مسئله در طرق انعقاد خالفت: 
  .انعقاد خالفت بچهار طريق واقع شود

ه ناس كه وجو و امرا قضات و عقد است از علماء و بيعت اهل حل و :طريق اول
زيرا كه  ،عقد جميع بالد اسالم شرط نيست اتفاق اهل حل و شود و رحضور ايشان متيس
بيعت يك دو كس فائده ندارد زيرا حضرت عمر در خطبه آخر خود  آن ممتنع است و

ّرهً ـغ� مَورهٍ َن ال َ�َمن بَايَع رج  ع« :اند فرموده ِِ ُع هو َاَي بايعه يَ ََ ٌَا َُ مملمَ  ف  
 .انعقاد خالفت حضرت صديق بطريق بيعت بوده است و .13F1»ن يّقتَ َ َ

خليفه است. يعني خليفه عادل به مقتضاي نصح مسلمين  استخالف :طريق دوم
نص  جمع نمايد مردمان را و شخصي را از ميان مستجمعين شروط خالفت اختيار كند و

سائر مستجمعين  كند باستخالف وي و وصيت نمايد باتباع وي پس اين شخص ميان
شروط خصوصيتي پيدا كند وقوم را الزم است كه همان را خليفه سازند انعقاد خالفت 

 .حضرت فاروق بهمين طريق بود
كه خليفه شائع گرداند خالفت را در ميان به اين صورت است  شوراي :طريق سوم

فه او گويد از ميان اين جماعه هر كرا اختيار كنند خلي جمعي از مستجمعين شروط و
شخصي  ،اگر براي اختيار يكي را معين سازند و پس بعد موت خليفه تشاور كنند و ،باشد

انعقاد خالفت  را يا جمعي را معين كند اختيار همان شخص يا همان جمع معتبر باشد و
خالفت را در ميان شش كس شائع  بهمين طريق بود كه حضرت فاروق ذي النورين
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حضرت  ايشان براي تعيين خليفه مقرر شد و بن عوفآخرها عبدالرحمن  ساختند و
 ذي النورين را اختيار نمود.

شخصي متصدي خالفت گردد بغير  چون خليفه بميرد و ،ستا استيال :طريق چهارم
نصب قتال  همه را بر خود جمع سازد بايتالف قلوب يا بقهر و استخالف و بيعت و

اين دو نوع  ن او در آنچه موافق شرع باشد والزم گردد بر مردمان اتباع فرما خليفه شود و
 :است

 مستجمع شروط باشد و(شخصي كه بر خالفت استيالء پيدا كرده) ي لآنكه مستو يكي
و اين قسم جائز است  تدبير از غير ارتكاب محرمي و صرف منازعين كند بصلح و

بعد صلح  و بعد حضرت مرتضي  وانعقاد خالفت معاويه بن ابي سفيان .رخصت
 .بهمين نوع بود امام حسن

آن  ارتكاب محرم و صرف منازعين كند بقتال و آنكه مستجمع شروط نباشد و ديگر
فاعل آن عاصي است ليكن واجب است قبول احكام او چون موافق شرع  جائز نيست و

كنند از ارباب اموال ساقط شود چون قاضي او حكم  اتاگر عمال او اخذ زك و ،باشد
 ،اين انعقاد بنابر ضرورت است توان كرد و مي همراه او جهاد و ،حكم او نمايد نافذ گردد

بيقين  آيد و مي مرج شديد الزم ظهور هرج و زيرا كه در عزل او افناي نفوس مسلمين و
كه ديگري (احتمال دارد) يحتمل  ؟معلوم نيست كه اين شدائد مفضي شود بصالح يا نه

ه قبح او متيقن به است چرا بايد كرد براي بدتر از اول غالب شود پس ارتكاب فتن ك
اول خلفاي  انعقاد خالفت عبدالملك ابن مروان و و !ست ومحتملامصلحتي كه موهوم 

 .بني عباس بهمين نوع بود
بالجمله اگر شخصي متفرد باشد در زمان خود بشروط خالفت يا جمعي هستند 

الفت او بغير يكي اين شخص افضل همه است منعقد نشود خ متصف بشروط خالفت و
 از طرق مذكوره زيرا كه بصفتي كه وي دارد بدون تسلط يا بيعت خالف منقطع نشود و
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برفيق اعلي مبادرت  لهذا جماعه از صحابه بعد انتقال آنحضرت ،فتنه ساكن نگردد
 .نمودند بر افضليت او نه اكتفا و كردند به بيعت حضرت صديق

بكدام طريق از طرق   خالفت حضرت مرتضيدر آنكه  اند م كردهاهل علم تكلّ و
 ؟مذكوره واقع شد

انصار كه در مدينه حاضر بودند  به مقتضاي كالم اكثر آنست كه به بيعت مهاجرين و
شاهد اين معني  اند هل شام نوشتهأي حضرت مرتضي كه بها هاكثر نام خليفه شدند و

 .ستا
را كه مشوره استقرار يافت بر كه بشوري انعقاد خالفت ايشان شد زي اند جمعي گفته و
 .فيه چون عثمان نماند علي متعين شد وفيه ما باشد يا علي خليفه عثمانآنكه 

 بايد فهميد اينجا سوالي متوجه ميشود تقريرش آنكه تو چند در ذيل اين مسئله نكته
پس انعقاد خالفت  ت شيخين بنص بود از آنحضرتاقائلي بآنكه خالفت حضر

باستخالف بر قول تو چگونه  خالفت فاروق عقد و اهل حل وبه بيعت  صديق
 .؟!درست آيد

جواب گوئيم مقصود ما آن است كه بنص آنحضرت  الزم شد خليفه ساختن حضرت 
عقد خالفت براي ايشان  به ايشان متوجه شدن و فاروق در زمان مخصوص و صديق و
ليكن وجود خالفت بالفعل  ،هامتثال امر ايشان نمودن در آنچه متعلق است بخليف بستن و

 ،زيد در كالم ازلي عقد بود يا باستخالف مثل آنكه نماز فرض شد بر به بيعت اهل حل و
  .تعلق حكم وجوب بالفعل منوط گشت بدخول وقت بنص شارع و و

شود انعقاد خالفت به بيعت اهل  علل نسبت كرده مي پس باعتبار حكمت اسباب و
 .حل وعقد يا باستخالف

والسالم نص فرموده است بآنكه امام  ةدانيم كه شارع عليه الصلو نين باليقين ميهمچ و

 عند رسوله امام بر حق است و وي عند اهللا وو دامان قيامت موجود خواهد شد  مهدي در
ظلم پس  انصاف چنانكه پيش از وي پر شده باشد بجور و پر خواهد كرد زمين را بعدل و
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واجب شد اتباع وي در آنچه تعلق  استخالف امام مهدي را و اند باين كلمه افاده فرموده
بخليفه دارد چون وقت خالفت او آيد ليكن اين معني بالفعل نيست مگر نزديك ظهور 

 .مقام بيعت با او ميان ركن و امام مهدي و
را  يا خليفه ساختن صديق حضرت فاروق باز مشوره قوم براي حضرت صديق

مستلزم آن نيست  ورينبراي ذي الن دالرحمن ابن عوفعزم كردن عب به راي خود و
كه اينجا نصي نباشد بلكه ظاهر آن است كه اين بزرگان نصي يا اشارتي از شارع دست 

چنانكه گويند ابوحنيفه اين  ،مشهور شد در ميان مردم نسبت بايشان و اند آويز خود ساخته
يند حضرت فاروق اين را شافعي اين را واجب نموده است يا گو را واجب ساخته و

 .موعد تفصيل اين سخن فصل سوم است از اين رساله واهللا اعلم حالل گردانيد و
  :واجب است از امضاي مصالح مسلمين در بيان آنچه برخليفه مسئله

دانستن مقدمات اقامت دين  فت والست در معني خااصل در اين مسئله نظر كردن  و
مكمالت او كه بدون آنها علي اكمل وجه تحقق  شود ور نكه بغير آنها اقامت دين متصو

 .نه پذيرد
بر صفتي كه بسنت مستفيضهء آن  واجب است بر خليفه نگاه داشتن دين محمدي

انكار  اجماع سلف صالح بر آن منعقد گشته بانكار بر مخالف و ثابت شده و حضرتي
 .دعه راتمايد مبزجر ن زنادقه را وو به آن وجه تواند بود كه قتل كند مرتدين 

صوم بآنكه در  حج و زكوه و جماعات و ديگر اقامت اركان اسالم نمودن از جمعه و
مصدقان را نصب  مواضع بعيده ائمه مساجد و درو محل خود بنفس خود اقامت نمايد 

 .احياي علوم دين كند بنفس خود قدري كه متيسر شود امير الحج معين نمايد و فرمايد و
را با  عبداهللا بن مسعود ن را در هر بلدي چنانكه حضرت عمرمقرر سازد مدرسي

 .عبداهللا بن معقل را به بصره فرستاد معقل بن يسار و جماعت در كوفه نشاند و
كند ميان اهل خصومت يعني قضا كند در دعاوي ونصب قضاه نمايد براي آن  هفيصل و

سرحدهاي دار االسالم را  و ،بانمتغل قطاع طريق و نگاهدارد بالد اسالم را از شر كفار و و
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ترتيب دهد  رفعاً و عداء اهللا ابتداء واجهاد نمايد با  آالت جنگ مشحون سازد و افواج وا ب
قسمت آن نيز بر غزاه  خراج و اخذ جزيه و فرض ارزاق كند براي مقاتله و جيوش را و
ساجد باجتهاد ائمه م واعظان و مدرسان و مفتيان و تقدير عطاياي قضاه و بعمل آرد و

اهل نيكخواهي را  نائب گيرد در كارها امناء عدول را و و ،تقتير خود نمايد بغير اسراف و
امراء  افواج و احوال رعيت و(پرس و جو) تصفح  امور و(نگراني) هميشه در مشارفه  و

 و ،ميان نيايدحيفي در غير ايشان مقيد باشد تا خيانتي و جيوش غزاه وقضاه و امصار و
 .اند ن كارها بكفار اصالً درست نيست حضرت عمر از اين امر نهي شديد فرمودهسپرد

خرش خيا الَيوا العارُ  المهرَر ي قدس هه   العوارِ  عن َثي  الرَ� قال َ« 
انَِه الُمملمَ  َ اَسِلم فَاِنَّ  ِان اَسلَمَت اِستََعنُت بَِ  َع  لُعمر فنَن يَقوُل ِل  كنت ملو� ََ

َمَر َال ِاكَراهَ   اّليِن فَانّ  َُ نُهم قَاَل فَاَبَيُت َ�َقاَل  َِ انَِتِهم بَِمن لَََ   ََ
َ ُه الينٌَ  اَن اَستَِعَ  َا ا

يُه الوفاُه اعتََقِ� فقال اذه  حيُث ِخئَت   .14F1»فلّما َحَضَ
 .ايجاز اين است بيان آنچه واجب است بر خليفه بطريق اختصار و

 :بر رعيت واجب است از اطاعت خليفه در بيان آنچه مسئله
از آنچه مخالف  الزم است بر مسلمين هر چه امر فرمايد خليفه از مصالح اسالم و

 .شرع نباشد خواه خليفه عادل باشد خواه جائر
خليفه حكم فرمايد بامري كه مجتهد فيه  اگر قوم در مذاهب فروع مختلف باشند و و

بر اصل واضح  ،قياس جلي اجماع سلف و سنت مشهوره و است غير مخالف كتاب و
بمقتضاي قضاي او رفتن هر چند موافق مذهب  الثبوت الزم است سخن او شنيدن و

 .محكوم عليه نباشد
حرام است خروج بر سلطان بعد از آنكه مسلمين بر وي مجتمع شدند مگر آنكه  و

ه بر خليفه ب خروج چه آن سلطان مستجمع شروط نباشد واگر ،ي ديده شودوكفر بواح از

                                           
1- 
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 .سه نوع تواند بود
 ينصورت واجبادر  :آنكه خليفه كافر شود بانكار ضروريات دين والعياذ باهللا يكي

ست تا اسالم متالشي ا اين قتال اعظم انواع جهاد وي و قتال با ست خروج بر وي وا
 .كفر غالب نشود نگردد و
بغير تأويل كه  :فروجتحليل  قتل نفوس و آنكه خروج كند براي نهب اموال و ديگر

حكم اين جماعه حكم قطاع طريق است  كم سازد نه قانون شرع را وشرعي سيف را ح
 .از هم متفرق ساختن جماعت ايشان را واجب است دفع كردن ايشان و

15Fتقرير كند در خليفه واحكام او شبه را آنكه خروج كند به نيت اقامت دين و سوم

1 

 ةمانعين زكو و هيچ اعتبار ندارد مانند تأويل اهل ردت پس آن تأويل اگر باطل باشد قطعاً

 .در زمان صديق اكبر
معني قطعيت بطالن تأويل آن است كه مخالف نص كتاب يا سنت مشهوره يا  و

اگر آن تأويل مجتهد فيه است نه قطعي البطالن آن قوم  اجماع يا قياس جلي واقع شود و

هُ أ نإحكم مجتهد مخطي بود در زمان اول حكم اين قوم  .بغاة باشند لَ  .جرأخطأَ فَ

 غير آن مستفيض است ظاهر شد و چون احاديث منع بغي كه در صحيح مسلم و
اگر از خليفه جور صريح  .اجماع امت برآن منعقد گشت امروز حكم بعصيان باغي كنيم

در آن مسئله برهاني از جانب شارع پيش ما  صادر شود يا حكم بر خالف شرع نمايد و
معني برهان همان است كه تقرير كرديم جائز است قيام بدفع ظلم خليفه  وجود است وم

جمعي كه رفيق سلطان شوند براي ايذاي او عصاة باشند  و ،از خود وترك فرمانبرداري او
آفاتي را كه بر سر وي  اگر در آن مسئله برهاني از جانب شرع نيست صبر نمايد و و

 .دست از قتال باز دارد وميگذرد از آفات سماويه شمرد 

                                           
 ويلي استدالل نموده و طبق آن بر خليفه خروج نمايد.اي و يا تأ يعني به شبهه -1
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 روج بسيف وخست امر كردن خليفه بمعروف ونهي او از منكر بغير ا از انواع جهاد و
 در خلوت باشد دون الجلوة تا فتنه بر نخيزد و و ،ميبايد كه به لطف باشد دون العنف

آنچه متعلق است بخالفت دانسته شد وقت آن  شروط خليفه و چون معني خالفت و
 :صل مقصد عود كنيمرسيد كه با

16Fاثبات خالفت عامه براي خلفاي اربعه از اجلي بديهيات

 است چون مفهوم خليفه و 1
از احوال خلفاي اربعه آنچه مستفيض شده تذكر  در ذهن تصور نمائيم ورا شروط او 

ظهور مقاصد خالفت باكمل وجه از  فرمائيم بالبداهة ثبوت شروط خالفت در ايشان و
ميشود اگر خفائي در ثبوت خالفت ايشان هست باعتبار اخذ معاني ايشان ادراك كرده 

كنند  مي وحي باطني در امام شرط چنانكه شيعه عصمت و ،ديگر است در مفهوم خالفت
قريشيت در اين  سالمت اعضاء و ذكورت و حرّيت و بلوغ و عقل و اال وجود اسالم و و

تواند كرد كه مقابله اهل  نمي نكارهيچ عاقلي ا تواند بود و نمي بزرگان محل بحث عاقلي
امر ايشان  قيصر بتدبير و مدافعت جيوش كسري و بالد روم و فتح بالد عجم و ردت و

كه حضرات  اند في هذا كفاية لمن اكتفي وشيعه باين قدر خود قائل بوده است و
آن متصور نيست اال  ب بردند وصخالفت را از دست حضرت مرتضي بغ بشيخين

كفايت را قائل شدند  راي و ايتالف ناس با خود، پس شجاعت و تدبير و و باكمال جرأت
بايد  مي در اقاويل خلفاء ،عدالت باقي ماند شرط اجتهاد و .از آن جهت كه قصد نه كردند

بايد نمود تا اجتهاد ايشان اظهر  مي مناظرات ايشان خوض در قضاياي ايشان و تأمل كرد و
س از مخالفان بر دامن ايشان فسق ظاهر نه بسته است تا حال هيچ ك و .من الشمس شود

مرجع آن مختلف فيه است كه جمهور  اند كه خائيدهاساس و بيهوده)  (سخن بيهر ژاژي 
 .دانند اال همين فرقه عاملهم اهللا بعدله نمي اسالم آن را

                                           
ترين  أجلي بديهيات يعني واضح شود كه براي اثبات آن احتياج به دليل نباشد و مي بديهي به چيزي گفته -1

 بديهيات.
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آنچه در اين  پس اثبات خالفت براي ايشان بمعني مذكور مستغني است از برهان و
 تحرير شروط خالفت و از معاني ديگر و خالفت استشود تجريد معني  مي طلوبباب م

ن ساختيم اين امور را بتوفيق اهللا تعالي در اين عجاله مبي بيان مقاصد نصب خليفه الغير و

  . احلمد هللا رب العلمنيو



 
 

 

 در لوازم خالفت خاصه: فصل دوم

رحمت خواهد  اه نبوت وچند گ :خبر دادند كه در حديث وارد شده كه آن حضرت
در  عتود و رحمت بعد از آن ملك عضوض بعد از آن جبريت و شد بعد از آن خالفت و

17Fبعض روايات خالفت بر منهاج نبوت واقع شده

1.  

ِ فَةُ « :خبر دادند نيز به ثبوت رسيده كه آن حضرت و
ُ
  .18F2»َسنَةً  ثَ ثُونَ  َ�ُعِدي ال

عالمات خالفتي كه در كمال  باوصاف ودر چندين آيت از قرآن عظيم  خداي و

َِن  �﴿ :تصريح فرمود از آنجمله آيت محبوبيت است تلويح و رضا و ٰ  ِّع َّ َّ مۡ ّمّك  ِ�  ُو
� 
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ ُ     ْ ا رٰ � و ء ات رو ْ     ُّزك  وا رو م 

 
أ ِ  و   ٱب

ۡ عۡ ُ وِف م  رۡ  رو  ُ  � ْ و  نِ  ا  ِ � ۡ رِ ُ
دك   .]41الحج: [ ﴾مو

ِ  ﴿ :آيه و و � َ  و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا مۡ  ء ام  ْ  ِمد�و ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل َۡ  تِ َِ�  مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد  . ]55النور: [ ﴾َِف 

َٞ ﴿ :وآيه رلو  ّه ّم ِۚ � ِّسو َِن  �و   َّ هو  َّ ع  ٓ  ۥٓ م  ا َّ ِش
 
ّفاِِ لۡ � �    ءو أ

 .]29الفتح: [ ﴾كو

ٰ ﴿: آيه و اَ   ُ �ه
 
َِن  � َ َّ  ْ دورا ن ء ام  مۡ  َّ ت  َ رۡ  م  ن ِمد�و رۡ  ۦدَِدِهِ  ِ   َ   ف  ف 

ۡ
و � ِ� َ أ رۡ  َّ مۡ  �ٖ بِق  ُو ُه ِ  ُو

ُهرن هو  ِِ �و   .غري ذلك من اآليات ىلإ .]54: ةالمائد[ ﴾ۥٓ و 

چنانكه  اند در وقت مشاوره در تعيين خليفه به بعض اوصاف نطق نموده صحابه و

 ».َ... َهو عنهم راٍض  َيو� رسول اهللا ،مرح  بهذا اَْ« :گفتند
شود زياده از اوصافي كه در خالفت عامه  مي از استقراء اين ادله وصفي چند محصل

 .گفته شد
ثبوت آنها در خلفاي اربعه  خواهيم كه آن اوصاف را برشمريم و مي در اين فصل

باستجماع لوازم خالفت خاصه مقرون بقريشيت نسب تفسير  .رضوان اهللا عليهم بيان كنيم

                                           
1- 
2- 
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 .خ اهل بصره از تابعين حواريت راكرده است قتاده شي

َعثمان َا َحزة َ الوار�ون كهم َن قر�ش :قال َعمر قال قتا ة َعمر  بو �ر 
َسعد بن ََجعفر َ َعٌدالرحن بن عو   َعثمان بن َظعون  ب َقاص َطلحة َبوعٌيدة 

ة كذا َالز � َفتا قتا ة فيما رَي عنه رَ  بن القاسم الوار�  اَين يصلَ مم ال ف
19F  اسييعا  ابن عٌدالب

1.  
 :اصل در اعتبار اين اوصاف سه نكته است و
علو فطرت آفريده  در غايت صفا و ‡آنكه نفوس قدسيه انبياء :نكته نخستين 
ورياست عالم  اند ودر حكمت الهي بهمان صفا وعلو فطرت مستوجب وحي گشته اند شده

و �﴿ :بايشان مفوض شده قال اهللا تعالي َّ  
 
يۡ  َ مو ِۡ أ ۡ  ثو ح  ا�  هو  ع لو �   .]124األنعام: [ ﴾ۥِِس 

از ميان امت جمعي هستند كه جوهر نفس ايشان قريب بجوهر نفوس انبياء مخلوق و 
اند در امت بمثال آنكه آئينه از آفتاب  اين جماعت در اصل فطرت خلفاي انبياء شده و

 اند فريق كه خالصه امتسنگ را ميسر نيست اين  چوب و كند كه خاك و مي اثري قبول
آنچه از آن  آيد و نمي بوجهي متأثر ميشوند كه ديگران را ميسر ار نفس قدسيه پيغامبر

گويا دل ايشان آن چيزها را اجماالً  اند بشهادت دل فرا گرفته اند فرا گرفته حضرت
بعد از  و ،تفصيل آن معاني اجمالي نمود شرح و كالم آن حضرت ادراك كرده بود و

پايه بپايه فرودتر تا آنكه نوبت عوام مسلمين آيد پس خالفت  اند شان جماعت ديگراي
خاصه آن است كه اين شخص چنانكه در ظاهر حال رئيس مسلمين شود بحسب وضع 

مثل نيز مثل فاألعلو فطرت األ طبيعي كه مراتب استعدادات افراد بني آدم است در صفا و
رياست باطن گردد واين جماعت كه بوضع  رئيس امت باشد تا رياست ظاهر هم دوش

اين مضمون  صالحين و شهداء و و ينبصديق اند در شريعت مسمي اند طبيعي خلفاي انبياء
 :ميشود از اين دو آيهء كريمه هاستفاد

                                           
1- 
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ن اهۡ �﴿ :لسان عباده عىل قال اهللا تعاىل َِ � ٰ  � ِ َّ ۡ � ط  ُ ُ َۡ ٰ  ٦ ت قِيم  مو َِن  � ط  ِص�  َّ  ۡ�
 
مۡ �  ت  ع 

َ يۡ  ۡ�ِ  مۡ ُِ ِ   � � ۡ غۡ ُ رِب م  َ يۡ  ضو   ُِمۡ ِ 
 �   :وقال تبارك وتعاىل .]7-6: الفاحتة[ ﴾٧ لِّ�  ُّضآ� و 

﴿ ٰ  َ ْو
و
ع   �ِك  أ َِن  � م  َّ  ۡ�

 
م  � و � ع  َ يۡ  َّ َقِ�  �و   ن   َُِّّۧ�ِ � ّمِن   ُِمِ  ِ َّ ِ َّ ٓ �و   ُ ا  َ  ُ ّه ٰ �و   ءِ ُ َّ ۚ ل  � ِِ ن   َِ َو  و ح 

 ٰ  َ ْو
و
 ].69ساء: الن[ ﴾اِ �ِيقٗ  �ِك  أ

مسئول ايشان در صلوات خويش  پس در اين دو آيه افاده فرمود كه مطلوب مسلمين و
مراد از  و ،م عليهم استمطمح مهم ايشان در سلوك مراتب قرب موافقت با جماعه منع و

20اند م عليهم اين چهار فريقمنعF

1. 

ٰ ﴿ :در جائي ديگر و اَ   ُ �ه
 
َِن  � َ َّ  ْ دورا ن ء ام  َّ َ رۡ  م  مۡ  ت  ن ِمد�و ا.. .ۦدَِدِهِ  ِ  مو  ِّّ�م  ه�و ِِ  و 

و �  اند نيز اشاره بهمين معني است يعني ولي عوام مسلمين افاضل ايشان .]54: ةالمائد[ ﴾َّ

اين معني را  و اند غير آن متصف محبوبيت و يت ووصف محب و ةاقامت صلوبه كه 

 عن ابن ممعو « الستيعابيف خطبة ا بوعمرأاخرج  :بيان كرده بن مسعوداعبداهللا 

َ  إِنّ  :قال َّ ِعٌَا ِ  قُلُوِ   ِف  َ�َظرَ  ا
ُ
َّمدٍ  قَلَُ   فَوََجدَ  ال ُُ  َ�ُِعٌَا ِ  قُلُوِ   َخ

ُ
 َعثَهُ  َ ََ  فَاُصَطَفاهُ  ال

ِعٌَا ِ  قُلُوِ   ِف  َ�َظرَ  ُ�مّ  بِرَِساَلِهِ 
ُ
َّمدٍ  قَلُِ   َ�ُعدَ  ال ُُ  َُصَحابِهِ  قُلُوَ   فَوََجد

َ
ِعٌَا ِ  قُلُوِ   ُ�َ خَ  َ

ُ
 ال

َزَراءَ  فََجَعلَُهمُ  ِِيّهِ  َُ
َقايِلُونَ  نَ  .21F2»ِ يِنهِ  َعَ  َُ

َُزراَء نِيه فما رَفجعلهم  :ال انه قالإ« :بيهقي مثل آن ذكر كرده و ُه آنصاَر  ينه َ
ٌَ آمؤَنون حَمناً فهو عنَد اِهللا َحَمٌن ََا رـال چنانكه  و .22F3»ه قٌيحاً فهو عنَد اِهللا قٌي
احق است از اجتهاد  ولويت اين فريق در خالفت متحقق است اجتهاد اين فريق اولي وا

در ميان  آن حضرت ،هر وصفي از اوصاف مذكوره عالمات وخواص دارد ديگران و
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 باثبات اين اوصاف در ايشان گاهي باثبات عالمات و اند مناقب صحابه گاهي نص فرموده
 ده.تلويح ابلغ من التصريح ادا كر ،خواص

آنكه خليفه حقيقي پيغامبر مثل نَي است كه نائي آن را بردهانِ خود نهد  نكته دوم:
آن راجع است بنائي  تعين كيفيت انشاء نغمه و و .مانند آن بجهت بلند گردانيدن آواز و

قبل از مباشرت آن برفيق  پيغامبر همچنان از تقاسيم رحمت الهي نصيب پيغامبر گشته و
آن معاني را بدست خلفاء اتمام  تابين و تسببيبطور هي از وجوه اعلي پيوسته بوج

 اند ايشان بمنزلهء جوارح پيغامبر شده بحقيقت آن همه راجع است به پيغامبر و ،اند ساخته
 .ال غير

منسوب  و پس خالفت خاصه آن است كه از خليفه كارهاي كه نصيب آن حضرت
 آنحضرت وي سرانجام شود وحديث قدسي بدست  بايشان است در قرآن عظيم و

او را تصريحاً و انابت كثيره اظهار فرموده باشند تا همه كارها در جرائد  تلويحاً مرات
ايشان شرف وساطت حاصل نموده باشند چنانكه  قوم گردد ومر اعمال حضرت پيغامبر

ٰ ﴿ :آيه مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ ّ�رۡ � ِ�  م  ٮ  ِ � مۡ  ةِ ُو ث َو ِۡ ك   ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  و م  َۡ  ٍع ز 
 
ج  أ ۡ�  ر   .]29الفتح: [ ﴾...ۥهو  ٔ  ش 

َ  إِنّ « :اين حديث قدسي نيز شاهد آنست و َّ   َ�َظرَ  ا
َ
ُهِل  إِل
َ
رُِض  َ

َ
 َعَرَ ُهمُ  َ�َمَقتَُهمُ  اْ

نُ  َ�َقايَا إِالّ  َََعَجَمُهمُ  ُهِل  َِ
َ
ِكتَاِ   َ

ُ
قَاَل  ال ُ�تَِليََ   َ�َعثُتَُ   إِّ�َما ََ

َ
ُ�تَِ�َ  ْ

َ
 . 23F1»بَِ   َََ

ماند كه حضرت داود عليه السالم باقصي همت متوجه بناي  مي اين قصه بهمان و
آن كار از دست ايشان سرانجام نيافت البد فرزندي را طلب كردند  مسجد اقصي گشتند و

بعالقه آنكه وي حسنه است از حسنات ايشان در جريده  كه بر دست وي تمام شود و
 باني مسجد اقصي است.اعمال حضرت داود ثبت گردد كه داود 

(بطور جبلي و فطري  نفوس آدم مجبول خطير است و : آنكه خالفت امرنكته سوم 
ي أشيطان در بني آدم جاري است مجري الدم چون خالفت به ر و ،واهاتباع  بر پيداشده)
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ن صريح ودر مقاصد خالفت تها شخص مستقر شود احتمال دارد كه جور پيش گيرد و
 و ،ر ترك استخالف ويضرباشد از  خليفه در اُمت مرحومه اشد ضرر اين بعمل آرد و

ال ماشاء اهللا در اين مهلكه إبيني كه بادشاهان همه  نمي اين احتمال كثير الوقوع است
انداخته نشود بوعده الهي يا باوصافي  شوند تا وقتي كه اين احتمال بر  مي و اند گرفتار شده
قيام  ظن قوي بعدل و تهاون ممتنع عادي گردد و حصول آنها جور و (هنگام) كه نزديك

نفوس آدم  خليفه بامر ملت بظهور رسد استخالف اين چنين شخص خير محض نباشد و
 مربي ايشان در علم ظاهر و وكسيكه مرشد خالئق گردد و .باقامت او اطمينان پيدا نه كنند

رائن متمسك ديگران ببعض ق حال خود غلط كرده باشد و باطن يحتمل كه در علم و
 :شده همان غلط را رواج داده باشند وما احسن ماقيل

ــت  ــيس آدم روي هسـ ــا ابلـ  اي بسـ
 

 پــس بهــر دســتي نبايــد داد دســت     
 

اشارات او  حال شخصي بحديث مستفيض صادق مصدوق و تا اعتماد بر علم و
 .ستاحاصل نشود كار نا تمام 

 م بنص شارع وپس خالفت كامله همان است كه وثوق بصاحب آن داشته باشي
علم او اكتفا كنيم چون اين سه  وخالفت عامه آنكه بمجرد عدالت خليفه و ،اشارات او

 :نكته مبين شد خوض در تفصيل نمائيم
از حاضران  از جمله لوازم خالفت خاصه آنست كه خليفه از مهاجرين اولين باشد و

احد و  مه مثل بدر واز حاضران ديگر مشاهد عظي از حاضران نزول سوره نور و حديبيه و
  .وعده جنت براي حاضران آنها مستفيض شده ن آن مشاهد وأدر شرع تنويه شكه تبوك 

اما آنكه از مهاجرين اولين باشد از آن جهت مطلوب شد كه خداي تعالي درشان 

ذِع  ﴿ :فرمايد  مي مهاجران اولين
و
َِن   أ َّ ِ ُ  ٰ مۡ  ت َورع  َو�  ُو �ّ

 
ْ  بَِ را َِمو بعد از آن  .]39الحج: [ ﴾ظو

َِن  �﴿: فرمود َّ  َۡ
و
ْ أ را ٰ  ِمن رِجو ۡ�ِ  رِهِمدِ�  ٍَّ  بِغ  َِن  �﴿: بعد از آن فرمود .]40[الحج:  ﴾ح   ِّع َّ

 ٰ َّ مۡ ّمّك  � ِ�  ُو
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ ُ     ْ ا ات رو رٰ � و ء  ْ     ُّزك  وا رو م 

 
أ ِ  و   ٱب

ۡ عۡ ُ وِف م  رۡ  رو  ُ  � ْ و  نِ  ا  ِ � ۡ رِ ُ
دك   .]41[الحج:  ﴾مو

حاصل معني اين آيات آنست كه در باب مهاجرين اولين كه اذن قتال براي ايشان داده شد 
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فرمايد كه اگر ايشان را تمكين في االرض دهيم يعني رئيس گردانيم اقامت   مي تعليق
منكر از نهي  و ،منكر بعمل آرنداز معروف ونهي ه امر ب ايتاء زكوة نمايند و صلوة كنند و

متناول  و ،اشد نهي قتال زيرا كه اشد منكرات كفرست و ،مت جهاد رامتناول است اقا
 .امر بمعروف متناول است احياي علوم دينيه را رفع مظالم را و است اقامت حدود را و

ن في پس بمقتضاي اين تعليق الزم شد كه هر شخصي از مهاجرين اولين كه ممكَّ
لف نيست پس در وعده الهي خُ االرض شود از دست او مقاصد خالفت سرانجام يابد و

اطمينان قلب متحقق گردد از  خليفه اگر از مهاجرين اولين باشد امن حاصل شود بر وي و
  .ثابت است ‡ست كه براي انبياءااين خصلت نمونه عصمتي  خالفت وي و

َِن  ٱف  ﴿ :فرمايد  مي نيز و َّ  ْ وا رو اج  َۡ  ه 
و
أ ْ و  را ٰ  ِمن رِجو ْ  رِهِمۡ دِ�  وذووا

و
أ بِيِ�  ِ�  و  ٰ  س   � ْ و  ْ  ت َورا قوتَِورا  و 

عّ  ّفِر   َ
و دۡ  �  مۡ �  ّ�ِ  ُو ُِمۡ  ٔ  س  ِ دۡ  ات

و  � مۡ و  ُو َ ّد َِ  ٰ َّ ۡ  ٖت ج  ۡ  ِمن رِي� 
ا�   ُ  � تِ

 
ٰ نۡ ۡ� ابٗ  رو �  َِ  ّمِنۡ  اث ر  ِ � ِِد َّ﴾ 

 .]195عمران:  آل[

َِن  �و  ﴿ :فرمايد  مي نيز و َّ  ْ دورا ْ  ء ام  وا رو اج  ٰ  و ه   � ْ و  وا َو بِيلِ  ِ�  ُ  ِ � س  َِن  �و   َّ َّ  ْ وا وٓ  ء او  و ْ ّون �   ا
 ٰ  َ ْو
و
مو  �ِك  أ ۡ � هو ؤۡ ُ قّٗ  ِمدورع  مو ۚ ح  م ا ُو ّ ٞ ّمغۡ  ُ ِِزۡ  فِر   رِ�مٞ  قٞ و   .]74األنفال: [ ﴾٧ ك 

نفو ﴿ :فرمايد  مي نيز و
 
أ ُِۡم و  ِ ُٰ ۡم� 

 
ِ بِأ َّ بِيِل � واْ ِ� س  َو  ُ ٰ  � واْ و  رو اج  دوراْ و ه  َِن  ء ام  َّ مو � ۡ�ظ 

 
ُِۡم أ َِ

 ِ َّ �  َ ِِد ًة  ِ ج   .]20: التوبة[ ﴾د 
 اما آنكه از حاضران حديبيه باشد از آن جهت مطلوب شد كه خداي تعالي و

َٞ ﴿ :فرمايد مي رلو  ّه ّم ِۚ � ِّسو َِن  �و   َّ هو  َّ ع  ٓ  ۥٓ م  ا َّ ِش
 
ّفاِِ لۡ � �    ءو أ

ٓ  كو مۡ ب يۡ  ءو ِو�  ا ُو  و .]29الفتح: [ ﴾د 

ٰ ﴿: فرمايد مي ر ويبر اث مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ ّ�رۡ � ِ�  م  ٮ  ِ � مۡ  ةِ ُو ث َو ِۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  و م  ز  َۡ  ٍع ك 
 
ج  أ ۡ�  ر   ۥهو  ٔ  ش 

هو  ٔ  �    ِ  .﴾ۥاز 
در اين  حاصل معني اين آيات آنست كه بر دست جماعت كه همراه آن حضرت

پس چون اين  ،شداهللا واقع خواهد  كلمةواقعه مباركه حاضر بودند اظهار دين واعالي 

وصف در خليفه ثابت باشد اعتماد متحقق شود كه مقاصد خالفت از وي سرانجام خواهد 
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َۡ ﴿ :قال اهللا تعاىلقرآن عظيم اثبات رضا براي اين فريق مقرر شد  در گرفت و  ِ ِ�   ّلق 
و � نِ  َّ  ِ � ۡ ؤۡ ُ رن ك   ِّذۡ  مِدِ�  مو ُ اَِعو ۡ  �و ِ � ت  �  ر   ج  ّّ  .]18الفتح: [ ﴾ُ

َحدٌ  اّلارَ  يَِلجَ  لَنُ  :عن جابر قال رسول اهللا«در حديث آمده  و
َ
 بَُدًرا َخِهدَ  َ

ِِيَةَ  َُديُ
ُ
 .24F1»ََال

َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخُل  الَ « :َعنه قال رسول اهللا
َ
عَ  ِمّمنُ  َ ََ َُت  بَا

َ
َجَرة ت َّ  .25F2»ال

 تعالي اما آنكه از حاضران نزول سوره نور باشد از آنجهت مطلوب شد كه خداي و

َ  ﴿ :فرمايد مي  ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا مۡ  ء ام  ْ  مِد�و ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل َۡ  ِت َِ�  مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد  � ِ�  َِف 
 
ا ِض �ۡ� م   ك 

َِن  � َ ف  ت خۡ سۡ � ُۡ  مِن َّ ُِمۡ �  َِ  ّ  َ ّكِ وم   ِ مۡ  و  ُو مو  ُ  ُو ِي� دَِد  َّ � ِۡ ٰ مۡ  ت �  ُو  .]55النور: [ ﴾ُ 

مۡ ﴿لفظ  زيرا كه اگر جميع مسلمين  ،اجع است بحاضرين نه بمسلمين قاطبةًًر ﴾ِمد�و

َِن  �﴿ كلمه بود بذكر لفظ منكم با مي مراد َّ  ْ دورا مۡ  ء ام  ْ  ِمد�و ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل  تكرار الزم ﴾ِت َِ� 
 .آمد مي

پس حاصل معني آن است كه وعده براي جمعي است از شاهدان نزول آيه كه تمكين 
 .كوشش ايشان بظهور خواهد رسيد اجتهاد و ايشان ودين بر وفق سعي 

 اند اما آنكه از حاضران مشاهد خير باشد از آن جهت كه اهل بدر افضل صحابه و

هل بدٍر قال َعن َعاذ بن رفاعَة بن رافٍع الّزَر� عن ابيه َ�ن ابوه َن « خرج البخاريأ

ا :فقال الب جاء جبييل ال ُهَل  ََُعّدَنَ  ََ
َ
نُ  قَاَل  ِ�يُ�مُ  رٍ بَدُ  َ فَُضِل  َِ

َ
َُ  - الُُمُمِلِم َ  َ

َ
َ 

ُوََها َكَِمةً 
َ
َ�َذلَِ   قَاَل  - � نُ  ََ نَ  بَُدًرا َخِهدَ  ََ   .26F3»الَُمَ يَِ�ةِ  َِ

ُ  لََعّل « :در شان ايشان صحيح شده و َّ ُهِل  َعَ  اّطلَعَ  ا
َ
َملُوا َ�َقاَل  بَُدرٍ  َ َُ ا ا  َ�َقدُ  ِخئُتُمُ  ََ

                                           
1- 
2- 
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 َُ ََجٌَت ل�م النة  ُ�مُ لَ  َ�َفُر   .27F1»اَ فقد 

َِن  ﴿ :در حاضران تبوك نازل شده و َّ اِِ �  َ ن
 
ِٰجرِ�ن  و �ۡ�  � ِ و �ُۡمو ّ ِِ َّ� 

و �   َّ َ تّاب  � ّلق 
 ِ   �ۡ ةِ �ۡلعو  ِ ا رهو ِ� س  ُ عو َّ   .]117: التوبة[ ﴾�

معاويه بن  ايرمبتني بر همين اصل است كالمي كه ابن عمر مهيا كرده بود كه ب و

َحّ  « :سفيان بگويد ابي
َ
ُمرِ  بَِهَذا َ

َ
نَُ   اْ نُ  َِ بَاكَ  قَايَلََ   ََ

َ
خرجه أ ،28F2»اإلُِسَ مِ  َعَ  َََ

29Fالبخاري

3. 

ابودرداء از نزديك  كالم عبدالرحمن بن غنم اشعري فقيه شام چون ابوهريره و و
 و ،حضرت مرتضي معاويه وامير ايشان ميانجي بودند ميان  و(حضرت مرتضي برگشتند 

 )ي گرداند در ميان مسلمينئگذارد وشورارا  بخالفت علي كرد كه  مي معاويه طلب

ن �علها َعجٌاً َنكما كيَف جاَز عليكما َاجئتما به يدُعواِن عليا  :فنن ما قال مما«
هل الجاز َالعرا  َاّن َن َنصار َمهاجرَن َاْـخوري َقد علمتما انه قد بايعه ال

َهو  ىمعاَ�َه   الَورـَدخٍل ل ُيا َ� من كرهه ََن بايعه خ� من لم يٌايعه َرضيه خ
30Fَن الُطلَقاء

 مم�هما َيابا حزا  فنَدَا عه رؤَس اَْبواَين ال�وز مم ال فة َهو َ 4
31Fبوعمر يف االستيعابأخرجه أ »ب  يديه

5. 

شد يعني بر زبان مبارك ر به بهشت بااز لوازم خالفت خاصه آن است كه خليفه مبشَّ و
از اهل  )بخصوص اسم او بغير تعليق شرطي(گذشته باشد كه فالن شخص  آن حضرت

                                           
1- 
علي از  جنگيديد و مي ها رك بوديد، و در صحنه بدر و احد بر خالف مسلمانآنگاه كه تو و پدرت مش« :يعني -2

 . »است تر كرد، لهذا علي از تو به خالفت اولي اسالم و پيامبر دفاع مي
3- 
طلقاء جمع طليق الس به معناي غالم آزاد كرده شده، و در اينجا مراد كساني است كه بعد از فتح مكه مسلمان  -4

 اند. دهش
5- 
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فرمايد  مي زيرا كه اين بشارت افاده ،سعادت است عاقبت حال او نجات و بهشت است و
و آخر حال خلفاء قيام بامر  ،ي او در آخر حالاتقو ايمان او و قطعاً سعادت اين شخص و

فرمايد ظناً قريباً من  مي افاده و ،اند ايشان در حالت خالفت از عالم گذشته د وخالفت بو
عامل  ايشان مجتنب باشند از معاصي و اليقين كه افعال او در سائر عمر خير باشد و

جماعت جائز قليل الوجود است  چه مغفرت مرتكب كبيره پيش اهل سنت واگر ،بطاعات
 تدليس از آن حضرت تلبيس و آيد و مي ديد الزمتدليس ش ليكن اينجا تلبيس عظيم و

 .منفي است
 .بشارت خلفاي اربعه به جنت بحد تواتر رسيد بوجهي كه احتمال خالف آن نماند و
در  و ،غير آن جيش العسرة و حضار حديبيه و اجماالً در آيات مناقب مهاجرين و :والًا

  .ذكر آن احاديث طولي دارد مناقب حاضران اين مشاهد و احاديث مناقب مطلق صحابه و
32Fدر ضمن عشره مبشره عن سعيد بن زيد :ثانياً و

1. 
33Fبراي خلفاي ثلثه عن ابي موسي وجابر وغيرهما :ثالثاً و

2. 
34Fابن مسعود براي شيخين در حديث ابي سعيد خدري و :رابعاً و 

3. 
 :فرادي فرادي از جماعه كثير از آنجمله :وخامساً

 .36F5»َلع� تمتاٌن   النة« .35F4»نةعثماُن رفيق   ال« :حديث
نص فرمايند كه وي از طبقه  از لوازم خالفت خاصه آن است كه آن حضرت و

 نيز شقيق صديق است و 37F6ثمحد و ،صالحين ست از صديقين يا شهداء واعلياي امت 

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
ديث صحيح اين وصف براي شود كه پروردگار چيزي را در قلب او الهام نمايد، و در احا مي به كسي گفته -6

 ثابت شده است. عمر فاروق
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معني اين  در بهشت فرموده باشند و يا بيان علو درجه او .بيك اعتبار داخل در حد وي
 .م بودن شخص است از طبقه علياي امتالزنيز 

اين  ي او نازل شده باشد وأآيات كثيره بر وفق ر و ،ي او موافق باشد با وحيأيار
 .معني نيز الزم بودن شخص است از طبقه عليا

ب الي اهللا اكمل است از سيرت سائر تقرّ يا بتواتر ثابت شود كه سيرت او در عبادات و
 مقامات عليه واحوال سنيه و باشد بخصال مرضيه و (آراسته شده)متحلي  مسلمين و

صاحب  گردد و مي يعني چيزهاي كه امروز باسم طريقه صوفيه مسمي ،كرامات قويه
آثار  ر مسئله را باحاديث وو ه  اند وغير وي در كتب خويش بيان كرده »قوت القلوب«

يفه براي آن اين معني در خل و ،شهادت است اين نيز الزم صديقيت و محكم نموده و
ه كامل به آن تشب و ،مطلوب شد كه رياست ظاهر او مقرون باشد برياست باطن

 :در عداد آيه كريمه و ،پيدا كند حضرت

َِن  �و  ﴿ هو  َّ ع  ٓ  ۥٓ م  ا َّ ِش
 
ّفاِِ لۡ � �    ءو أ

ٓ  كو ۡمۖ ب يۡ  ءو ِو�  ا ُو ٰ  د  ٮ مۡ ت ر  ّكعٗ  ُو َٗ  اِو ّج ِ � ّمِن   ٗ� ف ۡض  ت غورع  َ بۡ  اسو َّ 
ِِۡض  ٰ و  ۖ نٗ �  مۡ  ا اهو ُِم ِ�  ِسيم  رهِ ث رِ  ّمِنۡ  ووجو

 
ردِ � � جو َه مۡ ﴿ :در عداد و .]29الفتح: [ ﴾ُ ُو ُه ِ ُهرن هو  ُو ِِ �و  ۥٓ و 

ذِّلةٍ 
 
ۡ � �    أ ؤۡ ُ ِِّز�ٍ  ِمدِ�  مو

 
ٰ لۡ � �    أ ثبوت اين معني براي  داخل شود و .]54: ةالمائد[ ﴾فِرِ�ن  � 

 .ثابت باحاديث بيشمار و خلفاي اربعه از ضروريات دين است

نّ « :هريره حديث ابي :از آنجمله
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ بُو ُهوَ  ِحَراءٍ  َعَ  َكنَ  ا

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ََ 

ثَُمانُ  َُ ََ  ّ الّزَ ُ�ُ  َََطلَُحةُ  َََعِ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  الّصُخَرةُ  َ�تََحّرَكِت  ََ َّ   ا
ُ
ّ  إِالّ  َعلَيَُ   َ�َما اُهَدَ ِِ

 نَ
 َُ
َ
َُ  ِصّديٌ   َ

َ
 .38F1»َخِهيدٌ  َ

نّ  ا� «: حديث و
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ُحًدا َصِعدَ  ا

ُ
بُو َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ثَُمانُ  ََ َُ  بِِهمُ  فَرََجَف  ََ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َّ راه - َُحدُ  ثٌُت ا ا
ُ
 .39F2»ََخهيَدانِ  َِصّدي  نبا  علي  فإِنما - برجله ض ه َ

                                           
 .مسلمُ والرتمذيـخرج احلديثَ الأ -1

 .اخرجه البخاري وابوداود والرتمذي 2
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خرجه أخره شهد معه رجالٌ آانس ويف ان بمثل حديث از آنجمله حديث عثم و

40Fالنسائي

1. 

ا«: از آن جمله حديث ابي هريره و ََ
َ
بَا يَا إِنَّ   َ

َ
ُل  بَُ�رٍ  َ َّ

َ
نُ  َ َّنةَ  يَُدُخُل  ََ

ُ
نُ  ال ِت  َِ َّ

ُ
َ«41F2 .

 رب فقال بعض القوم َا الرضوانباب�ٍر اعطاَك اُهللا الرضواَن اَْيا « : وحديث جابر
  .42F3»ةً ب ب�ٍر خاصخرِة عًَة َ�تج� ْ  اآل ةقال يتج� لعٌا  !يا رسول اهللارُب اْ

نّ  عٌدا� بن عمر« :حديث و
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِب  قَاَل  ا

َ
نَُت  :بَُ�رٍ  ْ

َ
َ  ِِ َوُِض  َعَ  َصاِح

ُ
 ال

 ِِ ارِ  ِف  َََصاِح َِ
ُ
ُ  َجَعَل « :از آنجمله حديث و .43F4»ال َّ َّ   ا

ُ
َمرَ  نِ لَِما َعَ  ال ٌِهِ  َُ

قَلُ بروايت ». ََ
  .«44F5بي ذر وعلي بن ابي طالبأو ابن عمر

ت لقد كَن فيما كن قلٌ�م َن اْ«  :حديث و َّ ّدثون فان ي�ن   اُ ُُ َحٌد ََمِم ناٌس 
45Fعائشه بروايت ايب هريره و .»نه عمرإِ ف

6.  

ّ  َ�ُعِدى َكنَ  لَوُ «:  ه بآن است حديث عقبه بن عامريشب و ِِ
َمرَ  لََننَ  نَ  ُ�نَ  َُ

َّطاِ  
ُ
  .46F7»ال

ِى« :حديث و
ّ
ا �ِيَِدهِ  َ�ُفِس  ََاَ يَُطانُ  لَِقيََ   ََ َّ ُّ  ال  َ�ُ�َ  فَّجا َسلََ   إِالّ  فَّجا َساِلًن  ََ

بريده اسلمي عائشه و ابي هريره و از حديث سعد بن ابي وقاص و .»فَّجَ   47F

8. 
48Fابن عمر وابن مسعود وايت عمر وحديث موافقت فاروق با وحي الهي از ر و

1. 

                                           
1- 

 .خرجه ابوداودأ -2

ته واأ -3  .حلق مع احلاكمخرجه احلاكم ونوزع يف صحَّ

4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
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ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ «: از آنجمله حديث و
َ
َّنةِ  َ

ُ
نَ  ال ِل َ  َِ َّ

َ
ِِيّ َ  إِالّ  ََاآلِخِر�نَ  اْ  اّل

49Fابي جحيفه انس و . از روايت علي بن ابي طالب و»ََالُُمرَُسِل َ 

2. 

ُهَل  إِنّ « :حديث و
َ
َ  َِ ُعَ�  اّلرََجا

ُ
نُ  َ�َاُهمُ لَ  ال ُتَُهمُ  ََ

َ
َُنَ  َكَما ت فُِ   ِف  الّطاِلعَ  اّلُجمَ  يََر

ُ
َ 

ِِنّ  الّمَماءِ  بَا ََ
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ نُُهمُ  ََ ُ�َعَما َِ

َ
50Fخرجه الرتمذي وابن ماجهأ .»َََ

 «: حديث و .3
َ
ال
َ
َ 

ُستَُحِي 
َ
نُهُ  �َُمتَُحِي  ِمّمنُ  َ 51Fخرجه مسلمأ .»يع� عثمان الَُمَ يَِ�ةُ  َِ

ل  نٍب « : حديث و .4

52Fخرجه الرتمذيأ »رفيٌ  َرفيق   النِة عثمانُ 

5. 

ا« :حديث و ََ
َ
نُ  يَُرَض  َ

َ
ّ�  يَُ�ونَ  َ لَةِ  َِ نُ  َهاُرَنَ  بَِمُ�ِ بروايت سعد بن ابي . »ُموَس  َِ

53Fوقاص وجابر وغيرهما

6. 

ُعِطَ ّ « :حديث و
ُ
ّ   رَُج  َغًدا الّرايَةَ  ْ ِ ُُ  َ َّ ُ  ا

َ
ٌّهُ  ََرَُسول ِ ُُ ََ  ُ َّ ُ  ا

ُ
رَاه جاعة . »ََرَُسول

54Fَن الصحابة

7. 

نا ٌَاء ُرقٌَاَء َاُعطيُت انا ار عَه عش قال � ةن ل  نب سٌعإ :قال ٌا عن الب َ«
َجعفر َحزه َ َعٌدا� ََابنا   َعمار  َسلمان  َعمر َمصع  بن عم� َ  ل  بو �ر 
َابوذر َال 55Fالرتمذي رواه .»مقدا ـابن ممعو  

8 . 

از سيرت مرضيه خلفاي اربعه كه بنقل مستفيض المعني ثابت در فصل آينده  ةپار و
 .نقل خواهيم كرد

                                                                                                             
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
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ات بسيار با خليفه معامله فرمايد مرّ از لوازم خالفت خاصه آنست كه آنحضرت و
بچند كند قوالً وفعالً واين معامله  مي ماره معاملهات بي شمار چنانكه امير با منتظر اإلكرّ

 :وجه تواند بود
 .فضائل او باعتبار معامله با امت ذكر كند آنكه استحقاق خالفت او بيان فرمايد و يكي

لو كن ممتخلفا « :اظهار فرمايد قرائن بسيار چندانكه فقهاء صحابه بدانند كه آنكه دوم

 كه  بدانند والستخلَف ف ناً 
َ
 رسوُل يُُو� :وبگويندف ًن  رسول اهللا لإالاس  ح ا َ

 .»آنچه در اين باب باشد و َهو عنهم راٍض  اهللا
 خود اين شخص را بكارهاي كه متعلق بنفس مبارك آنحضرت آنكه در حيات سوم

اين معني در خالفت خاصه از آنجهت مطلوب شد كه  و ،امر فرمايداست  همن حيث النبو
 چون ت شيخيناحضراز اين رو وثوق بخالفت خليفه از جهت شرع بهم رسد و

 صخواستند كه شخصي را بكاري كه تعلق بخالفت داشته باشد امر كنند تفح مي
از امور  اند اين شخص را گاهي متولي امري ساخته نمودند كه آنحضرت مي (جستجو)

اين قصص  داشتند و مي ال موقوفإفرمودند و مي يافتند امضاي عزيمت مي اگر ؟مسلمين
 .عالي پارهء از آن در فصل آينده بيان كنيمبحد تواتر رسيده است انشاء اهللا ت

 چنانكه منسوب نيز قيام اين شخص بامور دين نسبت كرده شود بآنحضرت و
56Fشود فعل بآمر در مثل بني االمير المدينه مي

حال خلفاء را  اما بيان كردن آن حضرت  .1
باوصافي كه حس خالفت بآن حاصل گردد پس مستفيض شده است در بيان مناقب 

اين بيان آنحضرت بمنزلهء اجازت روايت  و ،تنها تنها نيز عه از افاضل صحابه وجما
فتاوي است چنانكه اليوم علما جمعي را بخالفت خود  اجازت تدريس علم و حديث و

                                           
يعني امير اين شهر را ساخت، حاال اگرچه در حقيقت امير بدست خود و به زور بازوي خود شهر را نساخته  -1

اما چون در وقت اين امير و در تحت اشراف او ساخته شده،  ،اند لكه شهر را معماران و عمال ساختهاست، ب
 دهند. مي شهر را مجازاً به او نسبت بناي
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اين منزلت را بفضالي  آنحضرت ،نمايند باستحقاق آن اشخاص مي نص برمي گزينند و
  .اند كبراي ايشان تنويه فرموده صحابه و

 ب�رٍ  َبو بها اَْةِ  هذه َرحمُ  :ب سعيد خدري قال رسول اهللاَ«از آن جمله حديث 
. ».. الاطالٍ   َب بنُ  عّ  ََقضاهم ثابٍت  بنُ  ز�دُ  ََفرُضهم عمرُ  اهللاِ   يِن  ف ََقواهم

57Fولِ االستيعابأبوعمر يف أخرجه أ

1. 

ال قال رسول ق« من الصحابة يقال له ابوحمجن او حمجن بن فالن حديث شيخٌ  و

 ن إ :اهللا
َ
َت أرحُم اَُت بَ�  بن َال  َ«وحديث  فذكر احلديث »َتأرءَ  اَُت بَ

58Fبوعمر يف االستيعابأخرجهام أفذكر مثله  »بو �رَ

2.  

َا َال « :حديث حذيفه از آنجمله حديث ابن مسعود و و  ري َا بقا  في�م فاقتد
 .59F3»َن بعدي ينباَ

ُرَا إِنُ «: ذيفهح از آنجمله حديث مرتضي و و َّ بَا يَُؤ
َ
َهُ  بَُ�رٍ  َ ُد ِ

َ
يناً  ت َِ

َ
 اّلُ�يَا ِف  َزاِهداً  َ

ِِنُ  اآلِخَرةِ  ِف  َراِغٌاً  ُرَا ََ َّ َمرَ  يَُؤ َهُ  َُ ُد ِ
َ
يناً  قَِوّ�ا ت َِ

َ
ِ  ِف  َ�َاُ   الَ  َ َّ ةَ  ا ََ ِِنُ  َاليِمٍ  لَُو ُرَا ََ َّ  يَُؤ

الَ  َعِلّيا َراُ�مُ  ََ
ُ
ِ  فَاِعِل َ  َ

َ
َهُ ت ُخذُ  َمُهِديّا َهاِ ياً  ُد

ُ
 .60F4»الُُمُمتَِقيمَ  الّطِر�َ   بُِ�مُ  يَأ

نُ �َُه ُسئِلَت ع َ« ِ  رَُسوُل  َكنَ  ََ َّ بُو قَالَُت  اُستَُخلََفهُ  لَوِ  ُمُمتَُخِلًفا ا
َ
 ُ�مّ  فَِقيَل . بَُ�رٍ  َ

نُ  ِب  َ�ُعدَ  ََ
َ
َمرُ  قَالَُت  بَُ�رٍ  َ يَل  َُ نُ  َِ َمرَ  َ�ُعدَ  ََ بُو ُت قَالَ  َُ

َ
ٌَيَُدةَ  َ َُ«61F5. 

َحًدا َا :قال عمر«
َ
َحّ   َ

َ
ُمرِ  بَِهَذا َ

َ
نُ  اْ ينَ  اّلَفرِ  َهُؤالَءِ  َِ ِ

ّ
َ  اَ ِّ ِ  رَُسوُل  يُُو َّ نُُهمُ  ََُهوَ  ا ََ 

َّ  ،َراٍض  َعثماَن َالز � َطلح فََم َعٌدالرحن ةعلياً   .62F1»َسعداً 
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هل ََن  َل َز�راناْ َا َن نب :اب سعيد قال قال رسول اهللا«از آنجمله حديث  و
رض هل اََْاَا َز�راي َن  هل المماء فجبييل ََينييلََن  ىَا َز�راَرض اْ
َعمرأف 63Fخرجه الرتمذيأ. »بو �ر 

64Fوللحديث طرق عند احلاكم وغريه ،2

3. 

نُ « :قال َ 65Fَمُوالهُ  ُكنُُت  ََ

66Fخرجه مجاعةٌ أ »َمُوالهُ  َ�َعَ�ّ  4

5. 

 ةشان معامله منتظر االمارة پس شاهد آن تفويض امامت صلوبا اي اما فعل آنحضرت

ج مسلمين بيرون شهر ادر تبوك چون افو و ،است در قصه رفتن بقبيله عمروبن عوف
 ،در مرض آخر اقامت صلوة معين فرمود و آمدند حضرت صديق را براي عرضه لشكر و

 .آن متواتر بالمعني است و
 ،بغزوات فرستادن چندين بار سال نهم ودر  )(حضرت صديق امير الحج ساختن و

 .وهميشه مشاورت فرمودن با شيخين در امور مسلمين
عامل صدقات مدينه فرمودن او  را در بعض غزوات و امير ساختن حضرت عمر و

والي يمن  و ،را بجانب اهل مكه در مصالحه حديبيه فرستادن حضرت عثمان و ،را
اين  وي آسان شود و دن براي وي كه قضا بردعاء نمو را و گردانيدن حضرت مرتضي

 .احاديث برهيئت مجموعي متواتر بالمعني شده است
وعده فرموده  براي آنحضرت از لوازم خالفت خاصه آن است كه آنچه خداي و

اين عالمت خالفت خاصه در وقت  و ،دست اين خليفه ظاهر شود است بعض آن بر
وجود اين معني در  و .ف عالمات ديگرخالفت توان شناخت نه قبل از خالفت بخال

                                                                                                             
1  
2- 
3- 
. و توانيم نمي مولي در لغت به معناهاي زيادي آمده، مگر در اينجا بغير از محبوب هيچ مهناي ديگري را گرفته -4

 شود و بس چنانچه در محلش توضيح داده خواهد شد. مي ثابت از اين حديث صرف محبت با علي
5- 
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َِن  �﴿ :هخلفا متحقق است در آي ٰ  ِّع َّ َّ مۡ ّمّك  � ِ�  ُو
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ اقامت . ]41الحج: [ ﴾   ُ

 .نهي از منكر مذكور شده امر بمعروف و صلوة وايتاء زكوة و

َ  ﴿ :هدر آي و  ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا مۡ  ء ام  ْ و   ِمد�و ِمَورا  ِ � ٰ َّ ٰ ل تقويت دين  تمكين و ﴾...ِت َِ� 
 .حصول اطمينان از كفار مذكور است برحسب سعي ايشان و بر دست ايشان و

ٰ ﴿ :در آيه و مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ ّ�رۡ � ِ�  م  ٮ  ِ � مۡ  ةِ ُو ث َو  اشاره بفتح بلدان و .]29الفتح: [ ﴾ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  و م 

وظۡ ﴿ :آيهدر  و ،شيوع اسالم در اقاليم معموره هو ِِ   ۥُِر 
ِّهِ  ّ�َِنِ � �   غلبه بر دين يهوديت  ﴾�و

 .ثه بوده استآن در زمان خلفاي ثال و ،ستامجوسيت مذكور  نصرانيت و و

َّ َ رۡ  م ن﴿ :در آيه و مۡ  ت  آن در زمان  قتال مرتدين مذكور است و .]54: ةالمائد[ ﴾...ِمد�و
 .صديق اكبر بظهور پيوست

َۡ ﴿ :در آيه و تو ٰ  ع  رۡ ِ  س  ْوِ�  �ٍ ق رۡ  ِّ� 
و
  أ

ۡ
َٖ  ٖس ب أ َ َِ جمع عساكر بنفير عام  .]16الفتح: [ ﴾...ش 

 )(ابوبكر، عمر و عثمان ثهآن در زمان مشائخ ثال روم مذكور است و براي قتال فارس و
 .متحقق شد

َ يۡ  ِّعّ ﴿ :آيه در و ۡ  د اِ  هو �  قورۡ  ۥع  ان هو و  ف مذكور جمع قرآن در مصاح .]17: القيامة[ ﴾١ ۥء 
 .ثه ظهور يافتآن در عهد مشائخ ثال است و

َعجمُهم« :در حديث قدسي و آن در  قتال عجم مذكور است و .»اّن اهللا ََقَت َعَر هم 
 .ثه ظاهر گشتايام خلفاي ثال

َِِذا َ�ُعَدُه، ِكُتَى فَ  ِكُتَى َهلََ  « :در حديث و يَُصُ  َهلََ   ََ يَُصَ  فَ  ََ  و ،67F1»َ�ُعَدهُ  ََ

آن در زمان خلفاي  روم مذكور است و فتح فارس و .68F2»ِكُتَى ُكنُوزُ  َلُُفتََحنّ «: يثحد
 .ثه بظهور رسيدثال
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تُُهمُ  لَِئُ « :در حديث قتال خوارج و
ُ
ُ َر�
َ
تُلَّنُهمُ  َ َُ

َ
تَُل  ْ : ودر حديث ديگر لفظ  .69F1»َع ٍ  ََ

 .دآن در زمان حضرت مرتضي واقع ش و .70F2»الفرقت  َ�َلهم قتي� «
نه بآن معني كه  ،در دين از لوازم خالفت خاصه آنست كه قول خليفه حجت باشد و

در  زيرا كه اين معني از لوازم اجتهاد است و ،تقليد عوام مسلمين او را صحيح باشد
نه بآن معني كه خليفه في نفسه بي اعتماد بر تنبيه  و .خالفت عامه بيان آن گذشت

ا كه اين معني غير نبي را ميسر نيست بلكه مراد اين زير ،باشد هواجب الطاع آنحضرت
 .ست بين المنزلتيناجا منزلتي 

حواله فرموده باشند بعض امور را بشخصي  تفصيل اين صورت آنست كه آنحضرت
شود متابعت اُمراء جيوش  مي بخصوص اسم او پس الزم شود متابعت او چنانكه الزم

ماند كه  مي ت در خلفاي راشدين بهماناين خصل و ،آنحضرت بمقتضاي امر آنحضرت
قول عبداهللا  و ،قول زيد بن ثابت را در فرائض مقدم بايد ساخت بر اقوال مجتهدين ديگر

قول  و ،قول ابي بن كعب را در قراءت بر قول ديگران و ،فقه بن مسعود را در قراءت و
 .اهل مدينه نزديك اختالف امت بر قول ديگران

امت  دانستند كه بعد آنحضرت اختالف ظاهر خواهد شد و بتعليم اهللا آنحضرت 
بر امت اقتضاء فرمود كه  فت كاملهء آنحضرتأدر بعض مسائل بحيرت در مانند ر

در اين باب حجتي براي امت قائم كنند و خلص آن حيرت براي ايشان تعيين فرمايند وم 
وليمكنن لهم : ك وتعاليزيرا كه قال اهللا تبار ،اين معني ثابت است براي خلفاي اربعه

71Fدينهم الذي ارتضي لهم

 شائع و فرمايد آنچه بسعي ايشان ممكن و مي در اين آيه افاده 3
شود دين مرتضي است پس آنچه بكوشش اين جماعت شائع شد انتساب او  مي مشهور

 .بشرع معلوم گشت
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ٰ  ِّع﴿ :فرمايد مي و َّ مۡ ّمّك  � ِ�  ُو
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ در اين آيت افاده  .72F1]41الحج: [ ﴾   ُ

نان ظاهر شود منكري كه از ممكّاز نهي  معروفي وبه امر  تي وازك فرمود كه هر نمازي و
 .رضا است محلّ محمود و و

ُلََفاءِ  ََُسّنةِ  تُِمنِّت  َعلَيُُ�مُ « :در حديث عرباض بن ساريه و
ُ
 .73F2»َن بعدي الّراِخِدينَ  ال

َعمرَاقتدَا باَين َن بعدي « :يفهحذ در حديث ابن مسعود و و اين  و .74F3»ب ب�ر 

 اُ�نُ  َكنَ  :خرش الار� عن عٌدا� ابن اب يز�د قالَ« :ستامعني از اكابر صحابه مروي 
ٌّاٍس  ُمرِ  َعِن  ُسئَِل  إَِذا ََ

َ
ُقُرآنِ  ِف  فََننَ  اْ

ُ
ُخَبَ  ال

َ
ِِنُ  بِِه، َ ُقُرآنِ  ِف  يَُ�نُ  لَمُ  ََ

ُ
َ�نَ  ال نُ  ََ  رَُسولِ  ََ

 ِ َّ ُخَبَ  ا
َ
ِب  َ�َعنُ  يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  ،بِهِ  َ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ يِهِ  ِ�يهِ  قَاَل  يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  ،ََ

ُ
 .75F4»بَِرَ

 اند اهل مذاهب اربعه بآن رفته تبع تابعين باين اصل قائل شده و ان تابعين ودمجته و
اين را بداند اگر چه بعض  مل نمايد بيقينأآثار محمد بن الحسن ت طا ووكسيكه در م

تردد عدم اخذ سلف ببعض آثار  أغالباً منش اصوليان شافعيه در اين باب تردد دارند و
 .خلفاء بوده باشد

 تقديم بعض ادله شرعيه بر ،تحقيق در اين باب آن است كه نزديك تعارض ادله و
هور يا حديث مش تواحد را نزديك مخالف ركند چنانكه خب نمي بعض نفي حجيت ديگر

اينجا كالم  .هر طبقي را حكمي مأخذ فقه را طبقات است و ،كنيم مي اجماع امت ترك

ب عمر َخبنا ابوسعيد بن َهق   المن الصِري يقال ال« :امام شافعي بعينه نقل كنيم
 ةَا كن الكتا  َالمن :/خبنا الّر يع قال قال الَافعََقال حدثنا ابوالعٌاس قال 

قاَ�ِل َ لإذا لم ي�ن ذل  صنا إال بايٌاعهما فإذر عند َن سمعها َقطوع موجو ين فالع
َعثمان قال   القديم  ،اَ َاحِدهم صحا  البَ َعمر  ثم قال قول االيمه اب ب�ٍر 
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َذل  َالقليد  لإذا صنا إ ٍَا  اقر   خت   يُدل عذا لم �د  اللة   اإلإحّ  النا 
 .لمنة فنيٌع القول اَي َعه الاللةُ االخت   َن الكتا  َا

76Fمةيذا لم يوجد عن اْإف :ن قالَ ثم تمُ الََم   يرجيَ قول االيمة ال

فاصـحا   1
بنا َـن ايٌـاع َـن  خذنا بقومم َ�ن ايٌاعهم اَ�َ  الين   موضع االَانة  رسول اهللا
 .بعدهم
ٌَ  :قالَ  َالعلم طٌقا

  .ةمنذا ثٌت الإ ةالكت  َالمن :االَ�
  .سنهٌ  االجاع فيما لَ  فيه كتاٌ  َال :ةثم الاني
  .نَعلَم ل �الفا َنهم َال ن يقول بعض اصحا  البا :ةَالال
  .صحا  البَاخت    :ةَالرابع
  .بعض هذه الطٌقاَ القياس ع :ةَالامم
  .77F2»عََهما موجو ان َِنما يؤخذ العلم َن  ةشء غ� الكت  َالمن لإَاليصار 

از لوازم خالفت خاصه آن است كه خليفه افضل امت باشد در زمان خالفت خود  و
نقالً از آن جهت كه در نكتهء اولي تقرير كرديم كه چون خالفت ظاهره هم دوش  عقالً و

خالفت حقيقيه باشد وضع شيء در محل خود ثابت گردد ليكن اينجا اين نكته بايد 
س خالفت او مطلق نه پ ،ت خواص را الئق نيستشناخت كه غير اخص خواص رياس

78Fنصب غير افضل رخصت دارد به نسبت عزيمت باشد و

ت خالي از ضعف صر خو  3
  .تواند شد نمي مورد مدح مطلق نيست و

                                           
 است. عثمان مراد ابوبكر، عمر و -1
2- 
هرگاه كه در يك حكم شرعي بخاطر عذري تغيير بيايد، آن حكم قبل از تغيير عزيمت بوده و بعد از آن  -3

 گردد. مي رخصت
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 از آن جهت كه در خالفت خاصه تمكين دين مرضي من كل وجه مطلوب است و و
مرتضي نزديك استخالف امام چنانكه حضرت  ،بندد نمي آن بغير استخالف افضل صورت

ُ  يُرِ ِ  إِنُ « :حسن فرمود َّ 79Fرواه احلاكم »َخُ�ِِهمُ  َعَ بعدي  جَمَعُهمُ فَمي َخُ�ًا بِاّلاِس  ا

1. 

ن وجه دون وجه م (پسنديده) بخالف خالفت عامه كه آنجا تمكين دين مرتضي
 ،بر نبوت از آنجهت كه خالفت خاصه مقيس است و ،مطلوب است ال من كل الوجوه

نَُهاِش  َعَ  ِخ فَةً « :زيرا كه در حديث آمده  ُ�مّ  ةَرح ةي�ون نٌو«: ونيز آمده .»اّلٌُّوةُ  َِ
 .80F2»ََرَُحَة ِخَ فَة

 پس چنانكه استنباء ،باطناً دنيا ظاهراً و جامع هر دو رياست عامه است در دين و و
كره ذ تا قبح از مستنبي جلّ امت كند برافضليت وي بر مي شخص داللت (پيامبر ساختن)

از آن  و ،افضليت وي نمايد بر مي مرتفع گردد همچنان استخالف شخصي بر امت داللت
 .جهت كه عامل ساختن شخص مفضول خيانت است

 ةَ� هذه العصاب ةَن عصاب َن استعمل رج « :عن ابن عٌاس قال قال رسول اهللا
َخان رسول رضََن هو  َخان الهللا َنه فقد خان اهللا    .»مؤَن ـ 

نُ  :ب ب�ر الصدي  قال قال رسول اهللاََعن « ََ  َ
ّ
� نُ  َُ ُمرِ  َِ

َ
رَ  َخَُئًا الُُمُمِلِم َ  َ َّ

َ
 فَأ

َحًدا َعلَيُِهمُ 
َ
َابَاةً  َ ِ  لَُعنَةُ  َ�َعلَيُهِ  ُُ َّ   ا

َ
ُقٌَُل  ال ََ  ُ َّ نُهُ  ا فًا َِ   َصُ

َ
ال ََ  

ً
 .» َجَهّنمَ  يُُدِخلَهُ  َحّت  َعُدال

81Fخرجهام احلاكمأ

3. 

 .توان دانست كه حال خالفت كبري چه خواهد بود مي از اينجا

                                                                                                             
كند يعني قبل از  مي بطور مثال اگر شخصي در ماه رمضان مريض شود در اينجا حكم روزه بسبب مرض تغيير

د به توان مي بعد از اينكه مريض شد رخصت است كه روزه رمضان در حق اين شخص عزيمت بوده، ومرض 
 رخصت عمل كند و روزه نگيرد.

1- 
2- 
3- 



 41 فصل دوم: در لوازم خالفت خاصه

 

 عدم انتظام امر علي ما هوحقه شر و اختالط خير و نزديك تزاحم امور و !آري
 .ص پيش گرفتتوان راه ترخّ مي

لفظ  از آن جهت كه در وقت مشاورت صحابه مدار استخالف افضليت را نهادند و و
جمعي كه مناقشه داشتند در استخالف صديق اكبر چون خطائي  و ،گفتند احق بهذا االمر

اين مبتني است بر آنكه  و ،افضيلت اوه ي خود بر ايشان ظاهر شد قائل شدند بأر
افضليت خلفاي اربعه ثابت است بترتيب  بود و (همراه) استخالف با افضليت مساوق

 :اينجا بر سه مسلك اكتفاء كنيم .دله بسيارأخالفت ب
استخالف كذا  اجماع ثابت شد و آنكه استخالف اين بزرگواران به نص و :مسلك اول

 .تقريره الزم است افضليت را كمامرّ
 :ايشان نصاً از آنجمله حديث ابن عمر احاديث مرفوعه ادله بر افضليت :مسلك ثاني

 .82F1»ثم عمر ثم عثمان ةَبو �ر خ� هذه اَْفنقول  كنا ��   زَان رسول اهللا«

ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ « :از آنجمله حديث و
َ
َّنةِ  َ

ُ
 .83F2»ال

84Fرجحان ايشان به ترتيب عرفجه در وزن ميزان و تلويحاً مثل حديث ابي بكره و و

3. 

ا« :حديث ابي هريره و ََ
َ
بَا يَا إِنَّ   َ

َ
ُل  بَُ�رٍ  َ َّ

َ
نُ  َ َّنةَ  يَُدُخُل  ََ

ُ
نُ  ال ِت  َِ َّ

ُ
َ«85F4.  

 »ةب ب�ر خاصَ�تج� ْ هً عَللناس خرة   اآل يتجّ� اهللا يعال«حديث جابر  و
86Fرواه احلاكم

5. 

 .الخ 87F6»صحا  الِر َلتاءَن  ةن اهل النإ« :حديث و
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ست از هر ا اين قصه بس دراز تفصيالً و اجماع صحابه اجماالً و :مسلك ثالث

چنانكه  ،روي شدمانند آن م و »مرح  بهذا اََْة َخ� هذه اْ« :صحابي فقيه لفظ

 .88F1»فضل َ�ا َنت َ« :گفته است در وقت بيعت حضرت صديق حضرت فاروق

ث اِ�  ﴿: كرد بآيه كريمه مي اشاره 89F2»يو� َفي�م ثالث ثلثهٍ أي« :ه گفته استدابوعبي و
 .﴾�ثۡن ۡ�ِ 
شكايت مردمان از وي  و وقت استخالف فاروق اعظم چنانكه حضرت صديق و

 بِ َ :گفته است ّظ َاغلَظ اف نا كنَل لو قد«
ا� استخلفُت عليهم خ�  :قوُل َ ؟فو�ا  توا ر�ا

ي  (در مسألهين همه تر حليكن مصرّ .90F3»بو �ر بن اب خٌَه ك ذل َخرش َخلقَ  
است از وي بطريق صحيح ثابت شد كه بر منبر كوفه در  حضرت مرتضيافضليت) 

اين لفظ را محمد بن  .»عمر �ر ثما بو َ ةَا خ� هذه اْ« :فرمود مي وقت خالفت خود
غير ايشان  حكم بن حجل و عبدالخير و نزال بن سبره و علقمه و ابوجحيفه و الحنفيه و

91Fواز هر يكي طرق متعدده منشعب شده اند روايت كرده

4. 

ِ  رَُسوُل  َسٌََ  « :فرمود مي بطريق استفاضه از وي منقول است كه و َّ بُو َََصّ�  ا
َ
 بَُ�رٍ  َ

ثَلّ  َمرُ  َث ََ 92Fمسند واحلاكم وغريمهاـرواه عبداهللا بن امحد يف زوائد ال. »فِتُنَةٌ  َخٌََطتُنَا ُ�مّ  َُ

5. 

 بر جنازه حضرت عمر فاروق ق استفاضه مروي شده كه علي مرتضينيز بطري و

ه َن هذا تاهللا بما   صحيف ن القَ إلا  حّ  َحٌد ََا َن الاس « :گفت حاضر شد و
بيه عن أخرجه احلاكم من طريق سفيان بن عيينه عن جعفر بن حممد عن أ .»جا مَ المُ 
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93Fجابر

94Fمرسالً  خرجه حممد بن احلسن عن ايب حنيفه عن ايب جعفرٍ الباقر عن عيلأو 1

2. 

بطريق  غير ايشان و عبداهللا بن عمر و يضاً روايت كرده شد از طريق ابي جحيفه وأ و

ُهلِ  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ « :د مرفوعاًكر مي استفاضه از وي به ثبوت رسيد كه روايت
َ
َنّةِ  َ

ُ
 .»ال

95Fاند همه ايشان اين حديث را روايت كرده امام حسين و مام حسناوالد ا و

3. 

َ  حدثنا ُمد بن ممك  قال حدثنا ُمد يع� الفر�اب قال سمعت سفيان « قال ابو ا
َالَأ قد خطا فح  بالواليه َنهما َن علياً كن َن زعم ََ  :يقول َعمر  مهاجر�ن ـباب�ٍر 
 .96F4»ل المماءإراه يريفع َع هذا ل عمٌل َََا  نصارَاْ

 اضطر الاس بعد رسول اهللا« :ي عن الشافعي بطريقٍ متعددةٍ انه قالقخرج البيهأو

 ب ب�ر فلم �دَا تَت َ لإ
َ
 .97F5» يم المماء خ�اً َن اب ب�ر فولّوُه رقابهمَ

يت خلفاء شده امور لافض فضيلتي كه در شرائع مدار هدانست كذيل اين مسئله بايد  رد
 قوت فصاحت و مانند آنها بآن تطاول كنند مثل براعت نسب و عرفيه نيست كه شعراء و

چه في الجمله شرع تناهي در سخاوت اگر و(زيبائي) كمال صباحت  زيادت شجاعت و
98Fجفر وقيافه ه از رمل وبنه علوم غري و ،استحسان اين اخالق فرموده است

نه اموري  و ،6
الت سته چون اين زمراتب تنُّ كه در شرع تصريح بآن نرفته مثل معرفت وحدت وجود و

الً ثم وّ أت العرش ثبِّ  ؟امور در شرع مذكور نشود افضليت را بر آن دائر ساختن چرا باشد

ش  اعظم« سنت صحيحه صيغه بلكه مراد اينجا اوصافي است كه در قرآن عظيم و ،انقُ
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َۡ  �  ﴿ :كام قال اهللا تعاىلمانند آن بر آن دائر ساخته باشند  و »كثرُ ثواباً أ درجهً و  ت رِي� 
م َ   ّمنۡ  ِمد�و نف 

 
ُۡ  ِمن أ تۡ لۡ � لِ �  ٰ  حِ ف   � ۚ و  ٰ  ت ل   َ ْو

و
�ۡ  �ِك  أ

 
مو أ ةٗ  ظ  ِ ج  َِن  � ّمِن   د  َّ  ْ را قو نف 

 
 َو � عۡ  ِمنۢ  أ

 ٰ  � ْۚ و   .]10الحديد: [ ﴾ت َورا

َۡ  ّ� ﴿ :یوقال تعال ٰ لۡ � ت رِي�  وع  �  َو ۡ � ِمن   عِ ؤۡ ُ ۡ�و  مِدِ�  مو ْوِ�  � 
و
ِِ � أ  َّ ۡ �و   ُ ُ ٰ وع  مو�  َو ُِ  �ِ 

بِيلِ  ِ � س  مۡ  َّ
 
ٰ بِأ ُِمۡ �  ِ ُِمۚۡ  ُ َِ نفو

 
أ و � ف ّضل   و  َّ � ۡ ُ ٰ  � َن  مو َِ مۡ  ُِ

 
ٰ بِأ ُِمۡ  ُُِِمۡ �  َِ نفو

 
أ ٰ لۡ � �    و  َن  �  َِ ۚ  عِ ٗة ِ ج   د 

 ّٗ �و َ   و   ِ و � و  � َۡ ۡ�و � َّ ٰ و � و ف ّضل   �  َّ � ۡ ُ ٰ  � َن  مو َِ ٰ لۡ � �    ُِ َن  �  َِ جۡ  عِ
 
ِظيمٗ  ًراأ  . ]95النساء: [ ﴾٩ اِ 

َعالِمِ  فَُضُل «  :َقال رسول اهللا
ُ
َعابِدِ  َعَ  ال

ُ
ُ نَاُ�مُ  َعَ  َكَفُضِ�  ال

َ
َ«99F1. 

 ن َِ  :َقال«
َ
 . 100F2»َ كما قالَهل بدٍر َمملم  ـال فضلَ

بايد بكليات آن  مي بايد خاطر را راه داد باز از اين صفات تفصيليه مي پس باين سباق
از مقدمات بمقاصد تا واضح شود كه افضليت خلفاء با يكدگر باعتبار  انتقال نمود و

 .نبياء بحسب نبوهتمفيام لألزيادت تشبه باالنبياء است 

ل ايّ أيا گوئيم باعتبار قوت اوصافي كه در خالفت خاصه شرح داده شد  قُ   .ما شئتَ فَ

مقدمات قيام بخالفت خاصه بسيار است اصل مقصود مقاصد خالفت  مكمالت و باز
مكمالت نتوان  چون مقاصد خالفت حاصل گشت بمقدمات و ،است نه طرق موصله بآن

شر عام از عالم مرتفع گردد  ي باشد تاماند كه مقصود قتل عدو مي پرداخت اين بهمان
 گويد قتل بشمشير اَدلّ مي توانست بآن قيام نمود ساده لوحيهر صفت كه ه جوانمردي ب

 .يا خشب رمح از فالن درخت بهتر باشد ،شجاعت از قتل به تير است بر
ظهور دين مرتضي بر دست  پس اقوي وجوه افضليت كمال تمكين في االرض است و

مسائل مدار  خاصه همان است و زيرا كه اصل االصول در ثبوت خالفت عامه و ،خليفه
  .است تر اين فضيلت در مشائخ ثلثه روشن و خالفت بر اين آيات
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اين معني  وجوه افضليت در خلفاء نص شريعت است باستخالف ايشان و ينيز اقوا و
خالفت ذكر مشائخ ثلثه آمده است  زيرا كه در اكثر احاديث ،در مشائخ ثلثه اجلي است

 .فقط
رد را وده براي پيغامبر است بمثال آنكه گَنيز اقوي وجوه افضليت قيام بامور موع و

اراده الهي نفس پيغامبر را حركت داد و ،فرمايد مي گنبدي اصطناع دارد و مي باد بر ردگ 
كارهاي ديگر هنوز ناتمام بود كه حكمت الهي پيغامبر را از  بعض كارها بوجود آورد و

مام آن را بخود منسوب ب اتبنحوي از تسب عالم ادني به رفيق اعلي رسانيد آنحضرت
ايام خالفت بحقيقت ايام نبوت بود  صورت آن كارها بخلفاء راجع گشت و گردانيدند و

 .نمايان گشت تر ائخ ثلثه زيادهشاين وجه در م آمد و نمي ليكن وحي از آسمان فرود
نيز اقوي وجوه افضليت اعانت پيغامبر است در تحمل وي اعباء نبوت را مخاصمه  و

َۡ  �  ﴿ :انفاقاً قال اهللا تعالي وجهاداً  و م ت رِي�  َ   ّمنۡ  ِمد�و نف 
 
ظاهر است كه  .101F1﴾...أ

تن تنها بود چون اراده الهي بظهور امر او منعقد گشت الهام در قلوب اذكياي  پيغامبر
در ضمن اين اعانات رحمت الهي كه پيغامبر را  حاضرين افتاد كه او را اعانت كنند و

اين وجه در شيخين خصوصاً قبل از هجرت  اين اذكياء شد ورسيده است شامل حال 
 .است تر ظاهر
 ،در تأليف قلوب ناس بر اسالم آنحضرتبه نيز اقوي وجوه افضليت تشبه است  و

 .است تر اتصاف شيخين بآن واضح و
امت در ترويج علوم از  اقوي وجوه افضليت واسطه بودن است در ميان پيغامبر و و

 .ت شيخين آشكار استان معني در حضراي و ،سنت قرآن و
 .تر ائخ ثلثه روشنشاين معني در م عجم است و اقوي وجوه افضليت جهاد عرب و و

چون لوازم خالفت خاصه مبين شد الحال بايد شناخت كه جمعي كثير از اصحاب 
ايشان  ر از اين اوصاف حاصل كرده بودند وقدر متيس بفيض صحبت آنحضرت
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معاذ بن جبل در  و ،فقه عبداهللا بن مسعود در قرائت و :گشته مانند بخالفت مقيده فائز
 .زيد بن ثابت در فرائض و ،قضا

اهليت تحمل اعباء رياست داشتند مستحقق  از اين جمله آنانكه قريشي بودند و
تا كدام يك  اند بارگاه عزت منتظر ايستاده باز مستحقان خالفت در ،خالفت مطلقه گشتند

ٰ ﴿رتبه استخالف مطلق بالفعل رساند را فضل الهي بم ِ � لو ف ۡض  ُِك  �  ن َِيهِ َوؤۡ  َّ ٓ  م  ا  ّ  � ۚ و �و   ءو َّ 
ۡض لۡ � ذوو ِظيمِ لۡ � لِ ف   .﴾ع 

در آخر اين فصل بايد دانست كه هر چند هر جمله از اين فصل مأخذ است از  و
تيب آن تر اما تحرير و ،سنت عظماي اهل قوال كبراء اُمت وأمؤيد است ب سنت و كتاب و

اثري از نور توفيق  انتقال از جزئيات بكليات آن از مستخرجات اين بنده ضعيف است و و

 واحلمدُ هللا رب العلمني. ،كه سابق بآن اشاره رفته



 
 

 

لوازم خالفت  بر در تفسير آيات داله بر خالفت خلفاء و: فصل سوم
 خاصه

ِ  ٌ ﴿خداي تعالي در سوره نور كه بكلمه تامه  ر لۡ  سو نز 
 
ٰ أ اَ  ف ر ۡض  ُ  ٰ و  اَ   ُ   َۡ نز 

 
أ ٓ  او  ا  ُ ٰ  �ِي  تِ ء ا� 

 ٰ  َ ِ ّي  فرمايد: مي مصدرش ساخته. ]1النور: [ ﴾ٖت � 

﴿  َ  ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا مۡ  ء ام  ْ  مِد�و ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل َۡ  تِ َِ�  مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد  � ِ�  َِف 
 
ا ِض �ۡ� م   ك 

َِن  � َ ف  ت خۡ سۡ � ُۡ  ِمن َّ ُِمۡ �  وم كِّ  َِ  ِ ّ و  مۡ  َ  ُو مو  ُ  ُو ِي� دَِد  َّ � ِۡ ٰ مۡ  ت �  ُو م ُ  ُو ّ  َ ِ َّ  ُ و  ِ  َِ � عۡ  ّمِنۢ  و 
رۡ  ُِمۡ َ  مۡ  فِ

 
ۚ دٗ أ عۡ  ا ون ِ� �  َو وۡ�ِ  �   ُو رع  � ۡ�  ِ�  �و ۚ  ٔٗ ش  ن ا ر   و م  ف  ٰ  َ  � عۡ  َ  ٰ  ُِك  �   َ ْو

و
مو  �ِك  ف أ ٰ لۡ � هو رع  �  قو َِ 

 .102F1]55النور: [ ﴾٥
كارهاي شائسته  از شما و اند الي آنان را كه ايمان آوردهاست خداي تع وعده داده« :يعني

كرده البته خليفه سازد ايشان را در زمين چنانكه خليفه ساخته بود آنان را كه پيش از ايشان 
سليمان را بعد انقضاي  حضرت داود و حضرت موسي و از يعني حضرت يوشع را بعد( اند بوده

پا استوار سازد براي ايشان دين ايشان را آن دين  والبته محكم  و )مدتي از عهد حضرت موسي
 ،البته بدل كند در حق ايشان بعد ترس ايشان ايمني را نديده است براي ايشان وپسرا كه 

سپاس داري كند بعد از اين  هر كه نا شريك مقرر نه كنند با من چيزي را و پرستش كنند مرا و

جديد خليفه ساختن  ف در عرف قديم وحقيقت استخال .»فاسقان اند پس آن جماعه ايشان

ٰ ﴿ :قال اهللا تعاىل .بادشاه گردانيدن است و اوو �  َۡ  ِّنّا دو ۥَ  ع  ٰ ج  ةٗ  ك  َ  َِيف   َ  �ِ � 
 
ص: [ ﴾ِض �ۡ�

26[103F2.  

ا« :وقال نُ  ََ َِ  ّ ِِ
الَ  نَ 104Fاحلديث. »....َخِليَفةٍ  ََ

3. 
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105Fاحلديث .»...مالـو الُث ةخر الزَان خليفآسيكون   « :َقال

1. 

َۡ ﴿: معني و مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد چنانكه گويند استخلف بنو العباس  »ليستخلفنَّ مجعاً منهم« ﴾َِف 

صاحب ثروت از ايشان در هر وقت يكي باشد  ثري بنوالتميم اگر چه متولي خالفت وا و
كرديم  اين هر دو نكته كه ذكر ثروت عائد بهمه قوم است و بحكم آنكه فائدهء خالفت و

زيرا كه امثال اين كلمات اگر استقرا كني صد جا موافق  ،استعمال استنيست بلكه ظاهر 
معني  همين است ميزان شناختن تأويل و و ،ده جا بمعني ديگر همين روز مره بيابي و

 .ظاهر

َۡ ﴿ باز معني مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد ايجاب انقياد قوم است در آنچه حق خليفه باشد چنانكه  ﴾َِف 

جعلُت ف نا « :خليفه گويد و ،رته عليكممأ :ينددر حق شخصي فرما اگر آنحضرت
 َقاضياً علي�م 

ا
 كند بر جميع آنچه حق اميرست بر مي داللت .»ته القضاء علي�مَ َل

اين لفظ گويا مختصر ايجاب جميع حقوق تفصيليه  .ريه يا حق قاضي است بر رعيتس

 و »علي�م استخلفت ف ناً « :هيچ فرق نيست در ميان آنكه گويند خالفت است و

َُ ف ناً «ميان آنكه در ز د منجعمو چون غد برسد و »ن اَستخلَفُه علي�م غداً ََعد
اين استخالف  ف ايشان است وهم آنست كه خداي تعالي مستخلگردد باز معني ليستخلفنّ

 است  رضر الساموات واألمدبّ حقيقتش آنست كه خداي تعالي  ،اوسته منسوب ب

فرمايد در  مي تي كه صالح عالَم در نصب خليفه باشد الهامپس وق ،ا يشآءـمـولطيفٌ ل

 .قلوب امت تا شخصي را كه حكمت الهي مقتضي استخالف اوست خليفه سازند
بحقيقت جميع حوادث منسوب بحق است ليكن چونكه در بعض حوادث الهام الهي به 

عوائد باشد در بعض تأئيد او سبحانه كه از قبيل خرق  شود و مي جهت اقامت خير متحقق
آيد وعلي هذا القياس معاني ديگر كه مخصص نسبت اين حادثه بحق باشد اين  مي پيش
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مۡ َ قۡ  فَ  مۡ ﴿ :یكام قال تعالكنند  مي استعمال اختيار ٰ  توَورهو  � مۚۡ  َّ  � ِ�نّ و  ُو ت َ  ا �  يۡ  و م   ِّذۡ  ت  ِ م 
يۡ  ٰ  ت  ِ م   � ٰ  َّ  � ِ�نّ و   .]17األنفال: [ ﴾ِ � 

بيان آنكه استخالف  ستخالف بخود اظهار كمال تشريف ايشان است وپس نسبت ا

ُ ادِي﴿چنانكه لفظ  ،امريست راسخ الحقيقت نعمتي است عظيم و  و »بيتُ اهللا«  و ﴾ِِ

خۡ ﴿ � ف  وِ�  ِمن �ِيهِ  تو و  لفظ منكم محتمل دو  كند و مي رضا داللت بر كمال تشريف و  ﴾ِه

وعند التحقيق معني  .يهاحلارضين عند نزول اآلمحمدية او من ـال ةممن األمعني است 

َِن  �﴿: آيد لفظ مي زيرا كه در معني اول تكرار بالفائده الزم ،متعين است ثاين َّ  ْ دورا  از ﴾ء ام 

حضرت  اند چون دانسته شد كه مراد حاضرين نزول سورهء نور كلمه مغني است و نا

ّ ﴿ كلمهءبنوعباس از آن خارج باشند و بنواميه و و معاويه  َ ّكِ وم  مۡ  ِ  ُو مو  ُ  ُو ِي� دَِد  َّ 
� ِۡ ٰ مۡ  ت �  ُو  :كند بر دو معني مي داللت ﴾ُ 

آنكه اين خلفاء كه خالفت ايشان موعود است چون وعده منجز شود دين علي  يكي
 .اكمل الوجوه بظهور آيد

احكام خراج آنچه در  مناكحات و معامالت و عبادات و آنكه از باب عقائد و دوم
مرتضي  ايشان به اهتمام تمام سعي در اقامت آن كنند دينِ صر مستخلفين ظاهر شود وع

ي ايشان در حادثه ظاهر شود آن افين در مسئله يا فتواست پس اگر الحال قضاء مستخلَ
زيرا كه آن دين مرتضي است كه تمكين  ،ك نمايددليل شرعي باشد كه مجتهد بآن تمس

نزديك  مجتهدي ولوكانَ صحابياً احتمال خطا دارد وآن واقع شد هر چند اجتهاد هر 
نزديك  د جواب در هر حادثه محتمل است وتعد  گويد كُل مجتهد مصيب مي كسي كه

خطا در هر دو . »ثٍم احتمالآخر َعذٌَر غ� مصي  َاحد َاآلـال« :گويد مي كسي كه
ن بسعي ايشان يت آنچه در زمان ايشاجانب ممكن است ليكن اين همه ظنون ظهور حقّ

 تر استنباط مستنبطان قوي دارد بهر تقدير قول ايشان از قياس قائسان و نمي شائع شده بر
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 مخفي ماند و گويند كه دين مرتضي هميشه مستور و مي نه چنانكه اماميه ،خواهد بود
 .بر اظهار دين خود هيچگاه قادر نشدند كردند و مي ائمهء اهل بيت هميشه تقيه

زيرا كه اگر  ،باطل است اده كرده شد كه آن همه غير مرتضي است وبلكه اينجا اف

ُوم﴿ كلمه و ،شد مي بود بمقتضاي اين وعده ممكَّن مي مرتضي ّ  َ ِ َّ  ُ و  ِ رۡ  َِ � عۡ  ّمِنۢ  و  ُِمۡ َ   فِ
مۡ 
 
سائر مسلمين در وقت انجاز موعود مطمئن  فين وكند بر آنكه اين مستخلَ مي داللت ﴾ادٗ أ

نه از يك ديگر چنانكه اماميه گمان از كفار مختلفه االديان ترس دارند ونه  ،نباشند وآم 
هميشه از  كردند و مي تقيه بودند و مي هراسان كنند كه ائمه اهل بيت هميشه ترسان و مي

هيچگاه مؤيد ومنصور نه  د ويرس مي هتك حرمتي بياران ايشان غائله و مسلمانان بايشان و
 .شدند

َِن  �﴿ وكلمهء ْ ء   َّ دورا ْ  ام  ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل نمايد بر آنكه جمعي كه اين  مي داللت ﴾تِ َِ� 
عمل  وعد در باب ايشان واقع شد وبه نعمت استخالف منعم شوند متصف بكمال ايمان و

ْ ﴿ .صالح باشند ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل ي استعمال كنند كه در يوعملوا الصلحت در عرف جا ﴾ِت َِ� 
 .بنسبت عامهء مؤمنين عمل صالح مزيتي داشته باشد

ا﴿كلمه  و م  َِن  � َ ف  ت خۡ سۡ � ك  ُۡ  ِمن َّ ُِمۡ �  َِ﴾ ت در افر از تورمراد آنست چنانكه يك س
زمان  بنابر حكمت الهي اين وعد در وعدهء فتوح بالد شام وحكم بالد مغنومه نازل شد و

را  إحضرت موسي براي انجاز اين وعد حضرت يوشع و ،حضرت موسي منجز نشد
بني  يفه ساخت تا حضرت يوشع بعد وفات حضرت موسي فتح هشتاد شهر نمود وخل

آن شهرها را بر وفق وصيت حضرت موسي بر بني اسرائيل  اسرائيل را مطمئن گردانيد و
 .بالد عجم متحقق شد وعده فتح بالد شام و تقسيم فرمود همچنين پيغامبر ما را

وظۡ ﴿ :قال اهللا تعايل هو ِِ   ۥُِر 
ِّهِ  َنِ ّ�ِ � �   اين وعده بنابر حكمت الهي در زمان و  ﴾ۦ�و

م خلفاء را بعد آنحضرت منصوب ساخت تا آن موعود ربظهور نه رسيد الج آنحضرت
 .منجز گردد
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متفرق شدن قبائل بني اسرائيل  سليمان كه بعد غلبهء عمالقه و باز حضرت داود و

ٰ ﴿ :یقال اهللا تعالخليفه شدند  اوو �  ع   ِّنّا دو ۥَ  ٰ َۡ ج  ةٗ  ك  َ  َِيف   َ  �ِ � 
 
باز . ]26ص: [ ﴾ِض �ۡ�

عرب  وبعد ظهور ارتداد مسلمين را مطمئن ساختند همچنان اين خلفاء بعد آنحضرت
بالجمله اين تشبيه بيان آنست كه خالفت ايشان خالفت  .مسلمانان را مطمئن ساختند

 .ر شودآثار  خبر از آن ظاه مرضي نزديك خداي تعالي و راشده خواهد بود و

مۡ ﴿كلمه  و ُو ّ ﴿ :يف قوله تعاىل ﴾ُ   َ ّكِ وم   ِ مۡ  و  ُو كند بر يكي از  مي وليمكَّننَّ لهم داللت ﴾ُ 

 :دو معني
ايشان بتوفيق الهي سعي عظيم در  آيد و يا اين است كه اين تمكين از دست ايشان بر

ا بوفور بفضل الهي حسب مدع تأئيد الهي شامل حال ايشان شود و آن باب صرف كنند و

ْ ﴿ :موافقاً لقوله تعاىلظهور نمود  را ق امو
 
أ َ رٰ � و  َّ ُ     ْ رٰ � و ء ات روا   .106F1﴾   ُّزك 

هميشه از خداي تعالي آن را در  يا اين است كه همت ايشان بكل متوجه تمكين بود و
ايشان را سرور كلي  نمودند تا آنكه چون واقع شد به آن منتفع شدند و مي خواست

حق آن است كه هر دو وجه  فين ونعمت عظيمه تمام شد بر مستخلَاين  حاصل گشت و
 .متحقق گشت واهللا اعلم

َ  ﴿باز كلمهء   ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا  كند كه اين معني بعد انتقال آنحضرت مي داللت ﴾ء ام 

َۡ ﴿ بمأل اعلي منجز خواهد شد تا معني مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد  .راست شود ﴾َِف 

ر   م ن﴿ كلمهء و ف  فرمايد كه  مي افاده نمايد و مي تحقيق استخالف ايشان تأكيد و ﴾َ 
 .استخالف اين بزرگواران نعمتي است عظيم مستوجب شكر منعم حقيقي

اند ومن بعد  ف نمود قتله اميرالمؤمنين عثماناول كسيكه كفران نعمت استخال
بالي عظيم  و ندا كنند كه خالفت را از مستحقق آن غصب كرده مي فرقهء اماميه كه گمان
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با منصوص عليه  همه صحابه مخالفت كردند و از آسمان فرو ريخت كه عهد آنحضرت

 .سبحنك هذا هبتانٌ عظيمٌ جمعهم عصيان ورزيدند أهمه بِ) (يعني عليبالخالفه 

اين وعده را در  اول كسيكه از مفسران صحابه اين آيه را بر اين معني فرود آورد و و
زيرا كه چون  ،دانست علي مرتضي است كرم اهللا وجهه منجز زمان حضرت عمر

علي مرتضي  ،طلب مشاوره كرد از صحابه در باب رفتن بجانب عراق فاروق اعظم 
بهمين آيت متمسك شد اينجا بالبداهه معلوم گرديد كه خالفت فاروق اعظم از جمله 

اهلسنت بطرق متعدده ظاهر شد هم پيش  اين قول مرتضي و ،استخالف موعود است
 .هم پيش شيعه جماعت و و

 ةنه ب�ثه َالخذالنه ْمر لم ي�ن نصيُ ن هذا اْإ« :در نهج البالغت مذكور است
َجنده اَي َاهللا اَي  َهو  ينُ  ةقلا  َال ده حت بلغ َا بلغ َطلع حيث طلع يا َعّزه ََههره 

َعد اهللا اَين اَنوا َن�م االيه ف َ�ن ع َعده موعو  َن اهللا حيث قال  اهللا َنجُز 
 .107F1»اخر َا قال لإَناُص جنده 

كنند كه اين وعده در زمان امام مهدي متحقق خواهد شد يا  مي نه چنانكه شيعه گمان

ّ ﴿ كلمهء و ،منقضي شد بود و در زمان آنحضرت  َ ّكِ وم  مۡ  ِ  ُو مو  ُ  ُو ِي� دَِد  َّ � ِۡ ٰ مۡ  ت �  ُو  ُ﴾ 

عۡ ﴿ كلمهء و ون ِ� �  َو وۡ�ِ  �   ُو ۡ�  ِ�  رع  �و �  كام قال عزّ بيان علت غائيهء استخالف است  ﴾ا ٔٗ ش 

ٰ ﴿ :من قائل مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ �ّرۡ � ِ�  م  ٮ  ِ � مۡ  ةِ ُو ث َو ِۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  و م  ز  َۡ  ٍع ك 
 
ج  أ ۡ�  ر    .108F2﴾...هو  ٔ  ش 

 ن شود وفرمايد كه استخالف براي آن مطلوب شد كه دين مرتضي ممكَّ مي گويا
  .ظهور دين حق بر جميع اديان متحقق گردد بظهور رسد واعالي كلمه اهللا 

ٰ  َّ  � ِّعّ ﴿ :احلج ةيف سور وقال اهللا تبارك وتعاىل نِ  فِعو َو�  َِن  � ِ  دورٓ  َّ ْۗ ء ام  ِبه  �   َّ  � ِّعّ  ا  ُو
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 ّ ّراعٖ  ُو  َ  ٍِ ر فو   .109F1]38الحج: [ ﴾٣ ك 
ضرر اعداي ايشان را مراد آنست كند از مسلمانان يعني  مي دفعمتعال هر آئينه خداي 

دارد هر  ه اوست هر آئينه خدا دوست نميكفار از مسلمانان سنت مستمرّ فع شرّدكه 
 .خيانت كننده ناسپاس دارنده را

ذِع  ﴿
و
َِن   أ َّ ِ ُ  ٰ مۡ  ت َورع  َو�  ُو �ّ

 
ْۚ  بَِ را َِمو ٰ  َّ  � نعّ  ظو َرٌ  هِمۡ ن ۡ�ِ  �   َِ   .110F2]39الحج: [ ﴾٣ ل ق 

را كه كفار  انجهاد داده شد يعني بعد از آنكه در مكه قبل هجرت ممنوع بود آن دستور
هر آئينه خدا بر نصرت ايشان  و اند يشان جنگ كنند بسبب آنكه ايشان مظلوم شدها با

 .تواناست

َِن  �﴿ َّ  َۡ
و
ْ أ را ٰ  ِمن رِجو ۡ�ِ  رِهِمدِ�  ٍَّ  بِغ  ع ِّّ�ٓ  ح 

 
ْ  أ ورا رُ قو �هد ا �   ِ � ۗ و َّ   ُ ِ � عو د �ۡ  �  رۡ و   َّاس  � َّ

م� عۡ  ُو ُ عۡ  ض  ِ ۡت  ٖض ب م  ِ َّ ُو ّ ُ  ٰ  � �ِي عٞ  ِمعو ص  ٰ  و   � َ ٰ  تٞ و ص  َو و م �  رو َوذۡ  ِج ا ك   ُ ِ � مو سۡ � �ِي ثِ�ٗ  َّ  �ۗ ك 
عّ  ِ  د�و  و � و  ن َّ هو  م  و رِيّ  َّ  � ِّعّ  ۥٓۚ َ د�و زِ�زٌ  ل ق    . 111F3]40الحج: [ ﴾٤ ِ 

ي ايشان بغير حق ها هان را كه بيرون آورده شد ايشان را از خاناذن جهاد داده شد آن
اگر نبودي دفع كردن خدا مردمان را  گويند پروردگار ما خداست و مي ليكن بسبب آنكه

 هاي نصاري و عبادتخان ي رهبانان وها گاهشد خلوت مي را بدست بعض ويران كرده يبعض
شود در آن مواضع نام خداي  مي ياد كردهكه عبادتخانهاي مسلمانان  عبادتخانهاي يهود و

البته نصرت خواهد داد خدا كسي را كه عزم نصرت دين او مصمم كند  ياد كردن بسيار و

َِن  �﴿ غالب استو توانا  وندهر آئينه خدا ٰ  ِّع َّ َّ مۡ ّمّك  � ِ�  ُو
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ ُ     ْ ات روا  و ء 

رٰ � ْ     ُّزك  وا رو م 
 
أ ِ  و   ٱب

ۡ وِف عۡ م  ُ رۡ  رو  ُ  � ْ و  نِ  ا  ِ � ۡ رِ� ُ دك  ِ  مو ّ َِ ٰ  و  ُ ةو �   � قِ
و
رِِ ۡ� دستور  .112F4]41الحج: [ ﴾٤ مو

بدهند  جهاد داده شد آنان را كه اگر دسترس دهيم ايشان را در زمين بر پا دارند نماز را و
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 خداي راست علم نهايت منع كنند از كار ناپسنديده و بفرمايند بكار پسنديده و زكوه را و
 .همه كارها

ٰ  َّ  � ِّعّ ﴿ :قوله تعالي تمهيد اذن جهاد به اين كلمه موضعي عظيم  .]38الحج: [ ﴾فِعو َو� 
اين معني در  ر مسلمانان وكفار از س دارد از بالغت يعني سنت مستمرهء ما است دفع شر

ِبه  �   َّ  � ِّعّ ﴿ :باز فرمود .جهاد خواهد بود ّ  ُو ّراعٖ  ُو  َ  ٍِ ر فو اين اشاره بمعني ديگر  و ﴾ك 
داريم هر خيانت كننده  نمي كفار شد كه دوست است يعني براي آن سنت ما دفع شرّ

چون كفار هميشه متصف  ،ن شاكر راداريم هر متدي مي دوست ناسپاس دارنده را و
شكر الجرم نصرت  موحدان پيوسته متصف بتدين و و اند كفران نعمت بوده بخيانت و
: كافران سنت مستمره ما است قوله تعاليسر كوبي و خاموش كردن) (بت كموحدان و

ذِع  ﴿
و
َِن   أ َّ ِ ُ  ٰ  و اند در اين آيت سببي براي جهاد تقرير كرده شد يعني مظلوم ﴾ت َورع  َو� 

مظلوم را  و .آرد مي بر ظالمان شكست فرمايد و مي خداي تعالي هميشه بر مظلومان رحم
كه صله  ينحل جائز است باز تعبير مسلمانان بموصول دفع ظالم از خود در جميع ملل و

كند بآنكه كدام ظالم بيشتر از اين خواهد بود كه با ايشان  مي لونَ است اشارهتَااش يق
نَّ اهللاَ علي نصرهم لقديرٌ بجاي واهللاِ النصرنَّهم علي الظلمينَ واقع شد إو .كنند مي جنگ

سهيل وعد بشارتي عظيم كه الكنايه در ت عجيب است و ديليكن در تسهيل وعيد تهدي
ابلغ من الصريح سخن بادشاهان است كه در شدت غضب گويند مگر بر برانداختن تو 

فت گويند مگر بر نواختن تو توانا نه ايم نظر بآنكه سخن أدر كمال ر قادر نيستم و
 .كند مي ايشان كار اطناب ديگران مختصر

َِن  ﴿ ل است ازذينَ اُخرجوا من ديارهم بدقوله تعالي الّ َّ ِ ُ  ٰ افاده مظلوميت  ﴾ت َورع  َو� 
كه از انديگر آن نمايند و مي پايمال كنند و مي كه جنگانكند يعني يكي آن مي ديگر

ع ِّّ�ٓ ﴿ بغير گناهي كه كرده باشند رانده مي شونديشان بيرون ها هخان
 
ْ  أ ورا رُ قو �هد ا �  و � ِ  َّ﴾ 

اين عجب از اين نادانان گمراه كه توحيد را كه م عجيب است يعني تهكّ .]40الحج: [
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گناه گاران  دان معامله اشدبا موح و اند د در حساب گناه شمردهتوقير بو موجب تعظيم و
 .پيش گرفتند

ُ رۡ ﴿ :قوله تعالي ِ � عو د �ۡ  �  و  نمايد يعني چنانكه  مي سببي ديگر براي اذن جهاد افاده ﴾َّ

جان خود محمود است كما قال مال و رض ومظلوم را دفع ظالم از ع: ﴿ َۡ ق   �  َۡ ع   د اج 
ِّهِ  ِِ َۡ  ۦُِر  ٰ سو وۡ�ِ  ف �   ادٗ �  تۡ لۡ � ّ�ِ  ف� ع   ۥِّنّهو  ِل� ق   �  ِٗ ر َو د  .113F1]33اإلسراء: [ ﴾�م 

آن  در ضمن جهاد موجود است و(ديني و به نفه همه ملّت) يه همچنان مصلحتي ملّ
نواب ايشان است در هر  دست رسل و ه برآنست كه حكمت الهيه مقتضي ظهور ملت حق

ده دندان خود بر شوكت نسايو كفار هميشه گزنده انامل خود بر غلبه ملت  و ،زماني
كفار نه كنيم  باشند پس اگر موحدين را بمنزله جوارح خود ساخته دفع شر مي موحدان

ب او اتقرب بجن رواج ذكر خداي تعالي و د ووش مي در هر ملتي خراب ها هعبادت خان
 نَّ اهللاُ من ينصره اشاره است بشرط كسي كه او را كالجارحهولينصرَ رددگ مي معدوم

دل كمر  كنند يعني تا شخص بجان و مي بر دست وي نصرت دين ظاهر سازند و مي
اش  هحارجالك اعالي كلمه اهللا نه بندد مستوجب آن نيست كه نصرتش دهند وه همت ب

 .اعالي دين گردانند جهاد و اعيه ونائب پيغامبر در حمل د سازند و
 جاسـت ناز مـو اي  تر هزار نكتهء باريك

 

 بتراشـد قلنـدري دانـد    نه هـر كـه سـر    
 

َِن  �﴿ :قوله تعالي ٰ  ِّع َّ َّ مۡ ّمّك َِن  ﴿ بدل است از ﴾ُو َّ ِ ُ  ٰ ورع  َو�  َِن  �﴿ و ﴾تَ  َّ  َۡ
و
ْ أ را  مِن رِجو

 ٰ ٰ  ِّع﴿معني  و ﴾رِهِمدِ�  َّ مۡ ّمّك مثل آنكه گويند بنو عباس خليفه » ا بعضهمكنّ ن مإ« ﴾ُو

مهاجرين بل كل جم غفير مستحيل  زيرا كه تمكين كلّ ،بنو تميم دولتمند گشتند شدند و

نصار قالت اْ«كند صد جا در حديث خوانده باشي  نمي ذهن به آن سبقت عادي است و
 .فردباشند نه كل فرد  مي مراد زعماي ايشانو  ».كذا َفعل بنو يميم كذا
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ٰ  ِّع﴿باز معني   َّ مۡ ّمّك زيرا كه  ،تعليق يك جزء نفسي خالفت است بجزء ديگر ﴾ُو
فرمايد كه اگر تمكين  مي اينجا افاده ،رض است با قامت دينخالفت شرعي تمكين في األ

رض متحقق شود البته آن تمكين مقترن خواهد بود با اقامت دين اين جماعه في األ
 .اشدهوهمين است معني خالفت ر

اذن  و ،اُخرجوا من ديارهمو ،پس حضرت خلفاء از مهاجرين اولين بودند كه يقاتلون
ن شدند در ارض بالقطع پس الزم آمد كه ممكّ جهاد براي ايشان بالقطع محقق شد و

زيرا  ،اقامت دين كرده باشند بالقطع بمقتضاي اين تعليق پس بالقطع خلفاي راشدين بودند

ْ ﴿ ،ير اين دو جزء نيستكه معني خالفت راشده غ را ق امو
 
َ رٰ � أ َّ ُ     ْ ا ات رو رٰ � و ء  اشاره  ﴾   ُّزك 

نهوا عن  مروا بالمعروف شامل است احياي علوم دين را وأ است باقامت اركان اسالم و
 از كفر نيست و تر زيرا كه منكري زياده ،اخذ جزيه را المنكر شامل است جهاد كفار و

 شامل است اقامت حدود و و .گرفتن جزيه نيست هل كفر وردعي باالتر از قتل ا نهي و

 .مسلمين ةتعزيرات را بر عصا

نين در ايام تمكين وا آنست كه هر چه از ممكّنه مروا وأ توا وآ باز مفهوم اقاموا و
 .ايشان از اين ابواب ظاهر شود همه معتد به خواهد بود شرعاً

ٰ  ِّع﴿ باز معني َّ مۡ ّمّك خبار است به تمكين ايشان در زمان آينده ات ذا مكنهم اسإ -﴾ُو

114Fنه صرف تعليق تالي بمقدم

ن اهللا يدافعُ إ زيرا كه سابق مذكور شد ،بدون تحقق مقدم 1

  .ولو الدفعَ اهللاِ الناسَ 

ِ ﴿ كلمه و ّ َِ  ٰ ُ ةو �   � قِ
و
رِِ ۡ� آنچه در آخر  دانيم و مي معنيش آنست كه عواقب امور ﴾مو

ذا اذن جهاد داديم مراد آنست كه اين جهاد البته مفضي له شناسيم و مي خواهد بود
  .بمدافعت كفار خواهد بود
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شرعيه كلمات مفرده اين آيات شناختي وقت آن آمد كه نكتهء  چون معاني لغويه و
ه است صآيت تمكين در يك ق آن آنست كه هر دو آيت، آيت استخالف و ديگر بفهمي و

نكته را يكي از فروع آيهء كريمه كتاباً متشابهاً  اين تعبير مختلف و مقصود واحد است و

115Fمثاني

َۡ ﴿ بايد شناخت يك جا مي 1 مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد  � ِ�  َِف 
 
ا ِض �ۡ� م  َِن  � َ ف  ت خۡ سۡ � ك  ُۡ  ِمن َّ ُِمۡ �  َِ 

 ّ  َ ّكِ وم   ِ مۡ  و  ُو مو  ُ  ُو  رض با اقامت دين گفته آمد وتمكين في األ جاي ديگر  گفته شد و ﴾دَِد 
  .ستادو يكي  حاصل هر

ِۡ ﴿اينجا لفظ  ِ � َ  و  ٰ  َّ  � ِّعّ ﴿ قِسب ن مكنهم باإآنجا  مذكور شد و ﴾َّ  �  ُ رۡ ﴿ و ﴾فِعو َو� 
ِ � عو د �ۡ    .﴾َّاس� َّ

ّ ﴿ اينجا و  َ ّكِ وم  مۡ  ِ  ُو عۡ ﴿ آنجا گفته شد و ﴾ُ  ون ِ� �  َو وۡ�ِ  �   ُو رع  � ۡ�  ِ�  �و  گفته آمد و  ﴾ا ٔٗ ش 

ق امو ﴿ آنجا
 
ْ أ َ رٰ � را َّ ُ   ﴾.  

تعزيرات ايشان شرعاً از لفظ  اعتداد اقامت حدود و اينجا تصويب اعمال ايشان و

ْ ﴿ آنجا از كلمهء ذي ارتضي لهم مفهوم شد ونن لهم دينهم الّليمكّ را ق امو
 
َ رٰ � أ َّ ُ   ...﴾.  

ُوم﴿ اينجا ّ  َ ِ َّ  ُ و  ِ رۡ  َِ � عۡ  ّمِنۢ  و  ُِمۡ َ  مۡ  فِ
 
ٰ  َّ  � ِّعّ ﴿ آنجا گفته شد و ﴾ادٗ أ  �  ُ رۡ ﴿ و ﴾فِعو َو� 

ِ � عو د �ۡ   .﴾َّاس� َّ

َۡ ﴿ جاي ديگر يكجا منكم اي من الحاضرين عند نزول اآليه گفته و
و
ْ أ را  مِن رِجو

 ٰ 116Fخصوص من وجه در مفهوم هر دو كلمه عموم و و .﴾رِهِمۡ دِ� 

 يزيرا كه بعض ،است 2
جمعي  الف را ادراك نه كردند ونزول آيت استخ اُحد كشته شدند و مهاجرين در بدر و

پس خالفت در آن  .ادراك آيت استخالف نمودند مهاجرين اولين نه بودند و ،از صحابه
تعبير  جا كه قصه واحد باشد وهر جماعه است كه هر دو صفت در ايشان مجتمع شد و

عام يكي را  توان محكم ساخت و مي ظاهر يك تعبير را بنص تعبير ديگر ،مختلف
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توان مقيد  مي د تعبير ديگرمطلق يكي را بمقي توان مخصص نمود و مي بيربخصوص تع
 .گردانيد

 :اصل غرض متوجه شويمه چون اين همه گفته شد ب
كنند بر خالفت  مي اند به تعبير مختلف داللت اين هر دو آيت كه بحقيقت واحد

 .است البته در خارج واقع شدني د خداي تعالي راست است وزيرا كه وع ،خلفاء
حاضرين آيهء استخالف البته  رض مهاجرين اولين وتمكين في األ پس استخالف و

اهللا عن ذلك علواً  تعاىلاگر ايشان اين خلفاء نباشند وعد واقع نشده باشد  واقع شد و

باقي نماند  زيرا كه صحابه هيچكس از ايشان بعد صد سال از وفات آنحضرت ،كبرياً 

 ن آيهء استخالففكيف مهاجرين اولين وحاضري
لي يوم القيامه إتمكين موعود متحقق نشد  پس اگر در آن زمان استخالف موعود و

پس  .مستخلف نه شدند در آن زمان غير اين عزيزان ممكن نشدند و بودني نيست و
 .نين ايشان اند بالقطعممكَّ فين ومستخلَ
بغير مستحقق  گويند خالفت را از مستحقق آن غصب كرده شد و مي آن جاهالن كه و

زيرا كه مخالفت امر تشريعي متصور است كه  ،ب رسول اويندمكذِّ ب خدا ورسيد مكذِّ
 .!وي نماز نه گذارد نه مخالفت وعدهء الهي زيد را امر بنماز كردند و

تشريع استخالف ايشان تابع وعد شده است  اخبار از آينده و م وعد است واينجا مقد
 .مرضي نخواهد بودتصويب غير  كه باين تشريف و

بر » ليكم فالناً ثم فالناً ثم فالناً استخلفتُ ع«وچون وعد استخالف منجز شد معني 

باطن ايجاب انقياد هر چند  آن ايجاب انقياد است پس ظاهر وعد است و روي كار آمد و
 .قدر اين بزرگواران از اين سخن كه ميگوئيم باالتر است

ام  در باب شخصي فرمايد كه وعده كردهتعالي  توان گفت كه اگر خداي مي اما بفرض
فالن نعمت بدهم يا فرمايد كه خطيب اين  كه خطيب اين روز جمعه را فالن نعمت و

كار  واقع شد و (مسابقه) روز جمعه عالم قاري صالح است باز در ميان دو خطيب تنافس
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بر  بست و پاي آن ديگر بر دست و مصادمت افتاد آخرها يكي غالب آمد و بمصارعت و
 .خطبه خواند مستحق كرامت همان خطيب خواهد بود نه مصروع مدفوع منبر رفت و

امري نيست كه بآن عامه را مكلف ساخته باشند فقط  خالفت حضرت سيدالمرسلين
اگر عصيان ورزيدند مستوجب عقوبت  پس اگر بحسب امر عمل كردند مطيع شدند و

د عدر اين و شده كه امكان تخلف نداشت وبلكه وعده بود از فوق عرش نازل  ،گشتند
 .اختيار احدي نبود تعلق بجبري و

نه بر صدر مسند خالفت نه نشسته بودند اذهان مسلمين تا وقتيكه اشخاص معي !آري

 َغًدا الّرايَةَ عطَي أسَ « :فرمود رفت چنانكه در قصه خيبر چون آنحضرت مي هر طرف
ّ   رَُج  ِ ُُ  َ َّ ُ  ا

َ
ٌّهُ ََ  ََرَُسول ِ ُُ  ُ َّ ُ  ا

ُ
  .117F1»ََرَُسول

 مسلمين را علم بالقطع حاصل شد كه عقد رايت براي هر كه خواهد بود محب و
روز  ؟دانستند كه كدام شخص معين باين دولت سرافراز گردد نمي محبوب است ليكن

كرامت شد بتحقيق  از جناب نبوي گر چون عقد رايت براي حضرت مرتضيدي
  .است موصوف حضرت مرتضييوست كه آن مرد پ

ن خواهند ف وممكَّهمچنان بمقتضاي اين آيات معلوم بالقطع شد كه جمعي را مستخلَ
اشكال باقي مانده بود كه آن افراد معينه كدام كس خواهند بود  ساخت هنوز غموض و

بر دست  معينه بوجود آمد و باهتمام جماعت خالفت اشخاصِ چون پرده برانداخته شد و

اهللا تحقق يافت به يقين دانستيم  كلمةاعالي  تمكين دين مرتضي و ء فتوح بالد وآن خلفا

 .بنام ايشان برآمد رضومتكني يف األكه وعد براي ايشان بود قرعه استخالف 

گويد مي يابد از جهت آنكه امام بغوي در تفسير اين آيت مي دي راهاگر بخاطر تو ترد:  
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َسلي«   َ َغ�ُهما ََن اْقال قتا ة كما استخلَف  ا َقيل كما استخلَف  ‡نِياءمان 
رضهم َهم ثَرَهلَ  الٌابره بمص َالَام ََاَيَن َن قٌلهم يع� ب� اهاييل حيُث 

 .118F1»َ يارهم
بر قول قتاده استخالف خليفه ساختن است اما بر قول ديگر قومي را بجاي قومي 

 حينئذ ن اولين باشد وست كه مراد تمكين كافه مهاجرياهمچنين محتمل  نشاندن و
 .استدالل بر خالفت خلفاء باين آيت درست نشود

باعتبار  متصور است باعتبار استعمال عرب و) /قتادهي  (گفتهتوجيه اول  :يمئگو
 .شود بقول ديگر نمي حينئذ التفات كرده و تفسير آنحضرت

ن في ممكَّ تمكين ايشان بغير خليفه علي تقدير التسليم استخالف جماعه عظيمه و و
تمكين مهاجرين  صورت خارجيه مستقر ساختن مسلمين و ن عادي نيست ورض ممكاأل

 .تمكين رئيس ايشان است نصب خليفه و
في  تمكين كافهء مسلمين در حقيقت وعده خليفه ممكن پس وعد استخالف و

 .رض استاأل
 :اينجا مقدمه ذكر كنيم كثير الفوائد

 :الدهور حفظ فرمايد قال تعالي قرآن را علي ممرّ حق سبحانه وتعالي وعده فرمود كه

و  ننّا﴿ ٰ  ۥ�  رع  ل �    .119F2]9الحجر: [ ﴾فِظو

َ يۡ  ِّعّ ﴿: باز در آيهء ديگر صورت حفظ بيان فرمود ۡ  د اِ  هو �  ان هو و قورۡ  ۥع  : القيامة[ ﴾١ ۥء 

17[120F3. 
 .حفظ البد بودني پس وعده خداي تعالي حق است و

                                           
1- 
2- 
3- 
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ر خارج بصفت حفظ بني آدم اشياي خود را يا مانند نقش بر ليكن حفظ او سبحانه د
شود بلكه صفت ظهور حفظ الهي در خارج آن است كه الهام فرمود  نمي حجر مثالً ظاهر

 لوحين ودر قلوب صالحين از امت مرحومه كه بسعي هر چه تمامتر تدوين آن كنند بين الّ
 ت عظيمه از قراء خصوصاً وهميشه جماعا و ،جميع مسلمين مجتمع شوند بر يك نسخه

مدارست آن مشغول باشند تا سلسلهء تواتر از هم گسيخته  ت وئسائر مسلمين عموماً بقرا
شرح غريب  هميشه جماعات ديگر در تفسير و فيوماً متضاعف شود و  نه گردد بلكه يوماً

 ،مر تفسيرقيام كنند باي  بيان اسباب نزول آن سعي بليغ بجا آرند تا در هر زماني جماعه و
  .صورت حفظ همين را معين فرمودند نه نقش بر حجر مثالً

محفوظ نيست آن حصه از قرآن كه چون صورت حفظ متحقق شد دانستيم كه 
121Fتالوت آن مرضي نيست(منسوخ شده) 

كه  در صلوات  اند علماء بآن رفته ينلهذا محقق ،1
 .غير آن خوانده نشود مگر قرائت متواتره و

 :ه آنست كه در وي دو شرط بهم آيندت متواترئقرا و
 .آنكه سلسله روايت آن ثقه عن ثقه تا صحابه كرام رسد نه مجرد محتمل خطي يكي

زيرا كه چون صورت حفظ آن  ،آنكه خط مصاحف عثمانيه محتمل آن باشد دوم
 ،جمع امت بر آن مقرر شد هر چه غير آن است غير محفوظ است تدوين بين اللوحين و

و  ننّا﴿ :ن اهللا تعالي قالمحفوظ است غير قرآن است ألهر چه غير  و ٰ  ۥ�  رع  ل �  وقال  .﴾فِظو

َ يۡ  ِّعّ ﴿ ۡ  د اِ  هو �   .ةاآلي ﴾ع 

                                           
 باشد: مي آوري است كه بعضي آيات قرآن كريم منسوخ شده است، و نسخ بر سه قسمقابل ياد -1
 و حكم آن هر دو منسوخ شده باشند تالوت -1
 دده باشتنها تالوت آن منسوخ ش -2
 صرف حكم منسوخ شده باشد و تالوت آن باقي باشد. -3

قسم اول و دوم در قرآن كريم نوشته نشده است، و آن حصه از قرآن كريم كه حفاظت نشده شامل همين دو 
 باشد. مي قسم
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توان  نمي شاذ است در نماز(بجاي وما خلق الذكر واألنثي) كر واالُنثي پس قراءت والذَّ
  .صحيح شده است وابي الدرداء ه از حديث ابن مسعودخواند حال آنك

باصحابهء ديگر  ف عثمانيه از اصل شيخين ابن عباسدر وقت انتساخ مصاح و

ٰ ﴿ بجاي  » ربُّكويصّ « در تهجي بعض آيات ،مباحثه فرمود �هك   ق �  ومل أ« ،گفت ﴾ِ 

ٰ ﴿ خوانده آخرها جماعه ديگر التفات به تهجي او نه كرده »ومل ييئسأ« بجاي »يتبنيّ   ق � 
�هك    .خ در آفاق شائع شدهمان نس تند ونوش »ومل ييئسأ«  و ﴾ِ 

من باب  تحري ابن عباس ما بهمين قاعده دانستيم كه قول جماعه صحيح بود  و
 .خطاء المعذور

 ب نمود وهمچنين جمعي از صحابه تنافس كردند در جمع قرآن هر يكي مصحفي مرتّ
ضرت ح ،لغت خود نوشت بر غير لغت قريشه ر قرآن را بهر يكي از اهل آن عصر سو

در آن وقت  .بر يك قرآن همه را جمع نمود بالهام رباني محو آن كرد و ذي النورين
چون تمام عالم بر  ،ات از هر دو جانب بميان آمداعتراض قال مفتوح شد و باب قيل و

غير آن مراد الحفظ نبود  مصاحف عثمانيه جمع شدند يقين كرديم كه محفوظ همانست و
اين را هيچ عاقلي حفظ نشمارد كه نزديك امام  و .شد مين واگر مراد الحفظ بود محو

  .سبحنك هذا هبتانٌ عظيمٌ موهوم الوجود مختفي الحال ادعاء كنند كه نهاده شده است 

يا در روايت غريبي يا در كتاب نادري بطريق تعجب آورده باشد كه فالن چنين گفت 
المعذور چون  أخط يك جانب فالن چنين نوشت در اشكال يك جانب اصابت بود و و

بح پديدار گشت مجال خالف نماند هر كه حق مثل فلق الص پرده از روي كار برداشتند و
 .بايد بقتل رسانيد مي شماالً افتد زنديق است او را الحال يميناً و

ر عالم بشنو خداي تعالي هميشه مدب تر دل دانا داري سخني باريك اگر گوش شنوا و
(مقصود او را جاري تمشيت مراد او كنند  قلوب عباد صالحين تااست بالهام امور حق در 

موعود او را سرانجام دهند و وي تعالي قصه خضر با حضرت موسي ذكر نكرد  وكنند) 
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اما چون ايام نبوت موجود بود وحي مفترض الطاعة در قلب  .مگر براي افاده همين نكته
 .نه در آخر نه در اول و ،نهرا آنجا هيچ گنجايش  هشبه شك و رسيد و مي پيغامبر

عباد اهللا الصالحين در  وحي منقطع گشت در آمد وقتي كه ايام نبوت منقضي شد و
 و .فراست خواهد بود الهام و اجتهاد يا نوعي از رويا و كارهاي مطلوب بنوعي از فكر و

رشد آن مانند فلق  آنهمه حجت قائمه موجب تكليف ناس نيست چون كار بآخر رسيد و

كما قال «بح ظاهر گشت معلوم همه اهل تحقيق شد كه آن محض حق بوده است الص
دواعي كه  ،122F1»انُه الُ   فعرفت :مريدينـ  ممئلة ال ب ب�رََع  ته  ٌَاحث عمر

 .ريخت بآن صفت بود مي قلوب خلفاء فرو
تصريحاً  ايام خالفت بقيهء نبوت بوده است گويا در ايام نبوت حضرت پيغامبر

فرمايد بعضي پي  مي سر اشاره فرمود و در ايام خالفت ساكت نشسته بدست و مي بزبان
 .بعضي راه را غلط كردند بمقصود بردند و

ان اليشذُّ دمعني اجماع كه بر زبان علماي دين شنيده باشي، اين نيست كه همه مجته و
بل غير ست غير واقع ازيرا كه اين صورتي  ،فرد در عصر واحد بر مسئلهء اتفاق كنند

ي يا بغير أن عادي بلكه معني اجماع حكم خليفه است بچيزي بعد مشاوره ذوي الرممك
 .ن گشتدر عالم ممكَّ نفاذ آن حكم تا آنكه شائع شد و آن و

ُلََفاءِ  ََُسّنةِ  تُِمنِّت  َعلَيُُ�مُ « :قال الب
ُ
123Fاحلديث. »َ�ُعِديَن  الّراِخِدينَ  ال

2. 

ۡ  �   َّ  �﴿: بايد دانست كه خداي تعالي وعده فرمودچون اين مقدمه دانسته شد   َِفو �و
� ۡ ادُ خلفاء  اند عبادت پيش قدم ايمان و(ميدان) كه مهاجرين اولين را كه در مضمار  ﴾ِميع 

صورت ظهور اين وعده و از ايشان كارهاي معلومه بظهور خواهد آمد  خواهيم ساخت و
يفه شود بدون نصب خليفه غلبهء قوم كثير آنست كه واحد بعد واحد از اين جماعه خل

                                           
1- 
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 .محال عادي است

رائِهل مِ نهٌ يقاتَ مام جُ اإل :قال 124Fن وَّ

1.  

 :وقال قائلهم

 هلم ةَ اليصلح الناسُ فويض الرسا
 

125Fذا جهاهلم سادواإ ةوال رسا 

2 
 

اشكال موجود بود  اين قدر معلوم بالقطع است ليكن در اين وقت نوعي از غموض و
ترتيب خالفت  مدت خالفت موصوفه چه قدر باشد و فه خواهد شد وكه كدام كس خلي

آن وقت وقت مشاوره بود كه قرعهء اختيار بنام كدام يكي خواهد  ؟ايشان بچه اسلوب
  ؟از آن جماعهء موصوفه كرا باين دولت سرافراز كنند برآمد و

در  بول كردند وچون الهام بتعيين واحد بعد واحد فرود آمد جمعي آن الهام را اوالً ق
بعد تقليب امور سرفرود (چون وچرا) و اتمام آن اهتمام نمودند جمعي بعد اللتيا واللتي 

 .آوردند
گشت  چشم وا بعد انطباق اوصاف بر همه منكشف شد كه آنچه حق بود واقع شد و

قيسه أ وعد اهللا بود كه از پس پرده چندين افكار و(بلكه) جماعه نبود (از) بر آن فعل كه 
 بروز نمود.

 انـد  چـين بسـته   متي برآهو ِهمصلحت را ت  كار زلف تست مشك افشاني اما عاشقان

 

رسد كه وعد الهي راست است اما از كجا بيقين دانيم  مي دي بخاطر تواگر هنوز ترد و

مۡ ﴿ ،كه انجاز وعده به همين اشخاص معينه واقع شد احتمال دارد كه تأكيد باشد  126F3﴾مِد�و
127Fنه تأسيس

4. 

                                           
1- 
 اين شعر از االفواه األيادي است. -2

َ  ﴿: ي اشاره به آيه كريمه -3  ِ و � و  َِن  � َّ دو  َّ ْ ء ام  مۡ  را  است. .]55[النور:  ﴾ِمد�و
تآكيد آنست كه مضموني راكه قبالً ذكر شد  به نوعي تقويه كنيم و يا آن را دوباره ذكر نمائيم، اما در تأسيس  -4

َِن  �﴿شود. در صورت تأكيد معناي كه از  مي مطلب جديدي بيان َّ  ْ دورا ْ  ء ام  ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل شود  مي دانسته ﴾تِ َِ� 
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نصوص  خبار انبياي متقدمين است وا ه نبوت آنحضرتيتي بشنو كه يكي از ادلّحكا
مؤمنين اهل كتاب  صحابه و .ست وسيعاآن بابي  و ،سائر كتب الهيه انجيل و ت واتور

 متأخرين متكلمين اعتراضي براين مسلك ايراد اند چيز بسياري از اين باب روايت كرده
حاصل  .نمايند مي آخرها بضعف اين مسلك ميل ند وشو مي از جواب آن عاجز كنند و مي

مذكور هست نهايت كار  اعتراض آنكه اگر در كتب الهيه چيزي از وصف آنحضرت

منتزع ـن الكيل الفردٌ ما مِ آنست كه ذهن سامع از آن وصف بفرد منتشر متعلق شود كه 

شاره حسيه بفرد پيغمبر خواهد بود هيچگاه اوصاف كليه بدون ا ةيوصاف الكلّ من هذه األ

خاص نخواهد رسانيد تا هر جا كه اوصاف كليه جمع كنند غير كلي ثمره نخواهد داد 
زيرا كه در كتب الهيه رموز مذكور است نه  ،ستابلكه تعلق ذهن بفرد منتشر نيز ممنوع 

حينئذ تكليف ناس باقرار نبوت فرد  نه استقصا در ذكر مشخصات و ذكر عنوان نبوت و
 .اردخاص گنجائش ند

ن زعمتم َجء صفته َفصً  انه يـجء   إن قيل إف« :مواقفـقال القا  عضد   ال
�ـُد  نـاَصفته كيت َ�يَت فـاعلموا انـه نـب فٌاطـٌل ْ ةالف نية  ال� ةالف ني ةالمن
 م فـ  يـدل ا الٌـوه بـل علّ َا ذكره �مً  فان سُ َ�يل خال  عن ذل  ََاإل ة�الور

ٌُ َن كمل ههور ا�ما   .خُر لم يظهر بعدُ آَ نقول لعله خخ
 .»خر للتكمله َالز�ا ه انت�اْ هيده َهذه الوجو معتمد ههور اجعجزة عـقلنا ال

اين زلت قدمي است كه از متاخرين متكلمين واقع شد عفا  :گويد عفا اهللا عنه مي فقير
علماء را بايد كه انكار آن  وعامه مسلمين را بايد كه گوش بآن نه نهند  ،اهللا عنا وعنهم

قضاي  بر آنكه اگر اجتهاد مجتهد و اند ماند كه علماء متفق مي اين سخن بهمان كنند و

                                                                                                             
مۡ مِ ﴿از  دهد خواه اين  مي رسد يعني خداوند وعده استخالف را به هر مومن نيكو كار مي نيز همانبه ذهن ﴾د�و

َِن  �﴿ شخص مومن در زمان نزول وحي باشد و يا در هر زمان ديگر، اما در صورت تأسيس از َّ  ْ دورا ْ  ء ام  َورا ِم  ِ  و 
� ٰ َّ ٰ ل مۡ ﴿ استخالف مؤمن نيكو كار دانسته شد و از لفظ ﴾تِ َِ�  دانسته شد گروهي خاص از مؤمنان  ﴾ِمد�و

 اند مراد است. يمه موجود بودهكري  ي كه در هنگام نزول آيهها نيكوكار يعني همان
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قاضي بر خالف صريح قرآن يا صريح سنت مشهوره يا صريح اجماع يا صريح قياس 
 .تقليد آن جائز نه جلي واقع شود نافذ نيست و

 :فرمايد مي خداي تعالي

و  ﴿
 
مۡ  نَ �و  ُ مۡ  أ ُو ّ ع ء اَ ةً  ُ

 
عۡ  أ هو �  ٰ  ۥَ م   َ  َ ْ ِو ا ٰ ِّسۡ  ب ِ�ٓ  ؤو   .128F1]197الشعراء: [ ﴾١ ءَِل  َ 

عۡ ﴿ :فرمايد مي و ا ۥرِفورن هو �  م  عۡ  ك  �ۡ  رِفورع  � 
 
� ٓ موۘ د ا   .129F2]20األنعام:[ ﴾ء هو

شود بالقطع كه دانندگان كتاب بسبب شناخت پيغامبر آخر الزمان  مي از اينجا معلوم و
حجت تشريعيه بر ايشان قائم شد پس قول بآنكه اين اخبار حجت ملزمه  ند ومكلف شد

 .نيست خالف قرآن است
 تحقيق در اين باب آنست كه بقدري كه در كتب سابقه بود حجت قائم گشت و

 :شود بدو چيز مي تكليف متحقق شد يقين حاصل
130Fاقيسهءه ب -1

131Fاستثنائيه اقترانيه و 3

132Fشكل چون مواد آن يقينيه باشند و 4

1 مجنت. 

                                           
1- 
2- 
 در اينجا مراد از قياس، قياس منطقي است نه قياص أصول فقه. و قياس در اصطالح منطق به آن كالمي گفته -3

باشد و آن جمالت طوري باشند كه از قبول كردن يكي از آنها قبول شود كه از چند قضيه (جمله) متشكل  مي
عالَم متغير است و هر متغير حادث است، اين جمله از دو بخش ي  ديگري الزم آيد. بطور مثال در جمله

شود كه نتيجه آن را نيز قبول  باشد. و آن دو بخش طوري است كه اگر آن را قبول كنيم بر ما الزم مي مي مركّب
 يم يعني عالَم حادث است.كن

گويند، و اگر نتيجه و يا نقيض  مي در قياس اگر نتيجه و يا نقيض نتيجه بالفعل مذكور نباشد آنرا قياس اقتراني -4
 نتيجه بالفعل مذكور باشد آن قياس استثنائي است.

اتب است. در اين كنند ليكن زيد ك مي مثال قياس استثنائي: اگر زيد كاتب است پس حتماً انگشتان او حركت
 كنند. مي قياس نتيجه بالفعل مذكور است يعني كه انگشتان زيد حركت

باشد. در اين قياس نتيجه و يا نقيض آن بالفعل  مي مثال قياس اقتراني: عالَم متغير است و هر متغير حادث
يب توانيم با ترت مي ما باشد كه مي باشد اما اجزاي نتيجه (يعني عالم و حادث) بطور پراگنده موجود نمي مذكور

 ها نتيجه را به دست آوريم. آن
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133Fدس كه تمام مقدماتبه ح -2

مقدمات بطريق طفره  از بعض را ذكر نه كنند و 2
بمطلب انتقال نمايند مثل نور القمر مستفاد من نور الشمس بشناسيم بسبب ديدن اختالف 

 .عد او از شمسب رب واحوال قمر باختالف قُ
  :ليكن حدس دو قسم است

خداي  و ،دم بآن پي نه برند لغموض مأخذهآحدسي كه غير افراد قليله از بني  -1
  .دهد عامه را نمي تعالي باين قسم تكليف

نهار از  برند مثل آنكه وجود ليل و مي حدسي كه اكثر افراد انساني بآن پي و -2
 حجت قائم شود و مي باين قسم تكليف واقع طلوع اوست و جهت غيبوبت شمس و

هر چند از جهت  د پيغمبر آخر زماننصوص كتب الهيه در باب اخبار بوجو ،گردد مي
رسانند اما از  نمي استثنائيه بتعيين فرد خاص كه افضل افراد بشر است اقيسهء اقترانيه و

شوند شك نيست كه وجود  مي بهمان مكلف رسانند و مي خذأجهت حدس قريب الم
شّجامع اين اوصاف مبر بها بعد مخاص د متطاوله يكي خواهد بود همين كه در فرد د

 .يافته شد حدس آنجا قرار گرفت

                                                                                                             
آيد شكل نام دارد. حد اوسط همان جزء قياس است كه مكرّر ذكر  مي حالتي كه از ترتيب حد اوسط بوجود -1

 شود. مي كه در قياس اقتراني (مثل العالم متغير وكلّ متغير حادث) مكرر ذكر »متغير«شود، مثل كلمه 
 دوم گاهي مبتداي  چنين در جملهباشد و گاهي خبر. و هم مي اول مبتداي  هي در جملهاين لفظ مكرر گا

 باشد: نمي خالي ها باشد و گاهي خبر كه از يكي از اين صورت مي
 دوم مبتدا.ي  اول خبر باشد و در جملهي  حد اوسط در جمله -1
 حد اوسط در هر دو جمله خبر باشد. -2
 دا باشد.حد اوسط در هر دو جمله مبت -3
 دوم خبر.ي  اول مبتدا باشد و در جملهي  حد اوسط در جمله -4

گويند. صورت اول را شكل اول، صورت دوم را شكل ثاني، صورت سوم را  مي چهار صورت فوق را شكل
شرايط خاص  ها شكل ثالث و صورت چهارم را شكل رابع. براي نتيجه دادن درست هر يك از اين شكل

 باشد. مي آن در كتب منطق مذكور وجود دارد كه تفصيل
 گويند. مي شود مقدمات مي مركّب ها به جمالتي كه قياس از آن -2
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چون اين حكايت آخر شد بايد دانست كه آيات خالفت خلفاء هر چند نوعي از 
اين طريق كه از زمان حضرت آدم تا اين ه شام ب غموض داشته باشند چون فتح عجم و
تمكين  اطمينان قلوب ايشان و تأليف مسلمين و عصر گاهي نشده بود بظهور انجاميد و

شير آن بوجود نيامده پس براي شر عزماني ع جهي متحقق شد كه در هيچ ملتي ودين بو
 .؟!مصداق وعدهء استخالف كدام خالفت بهتر از اين خواهد بود

همچنين قرائن بسيار مثل اين صورت باين ملحق شد حدس قريب المأخذ بهم  و
ان حدس قريب مردمان بهم و اند براي مردمان بشارت داده شدهعزيزان اين رسيد كه 

 .مأخوذ شدند
ع احاديث نبويه پيش نه اين نوع سخن در تفسير آيات براي جمعي است كه تتب و
جا اشكالي بهم رسد بحديث ن قرآن عظيم است هرمبي ال آنحضرتإو اند گرفته

 .آنحضرت رجوع ميبايد كرد

ا َُِّداِس  ِ�وب ّ�ِ  ﴿ :قال اهللا تعاىل ۡ  نوّزِل   م   ِ   .134F1]44حل: الن[ ﴾ُِمۡ ِّ

 :سخن را به قانون ديگر سرائيم حاالً پرده برگردانيم و
 در تعيين آن افراد وو ي نداشت يچون اين آيات نازل شد كه در اصل معني خفا

منتظر  آنحضرت ،مدت خالفت ايشان غموضي واقع بود ترتيب ايشان در خالفت و
رؤيا  يبعض .ا فرمودحل معم شود خداي تعالي در رؤيا مي م غيب ماندند كه چه افاضهعالَ

فرمودند  تعبير آن را آنحضرت ديدند و يا اصحاب آنحضرتؤبعض ر خود ديدند و
135Fذانكقصه رؤيا األ

136Fورؤيا ليله القدر 2

3. 

نَا بََُنَا :قال«
َ
يُيُِ�  نَايِمٌ  َ

َ
تُهُ  َ لُوٌ  َعلَيَُها قَِليٍ   َعَ  َرَ َُ نَها َ�َ�َُعُت  َ�َ�َ ا َِ ُ  َخاءَ  ََ َّ  ُ�مّ  ا

َخَذَها
َ
ِب  اُ�نُ  َ

َ
نَها َ�َ�َعَ  قَُحافَةَ  َ َُ  َذنُوً ا َِ

َ
ِِ  َذنُو َُ ِ  َ ُ  َضُعٌف  نَزُِعهِ  ََ َّ ا ِفرُ  ََ ُِ ََ  ُ

َ
 ُ�مّ  ل

                                           
1- 
2- 
3-   
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َخَذَها َغُرً ا اُستََحالَُت 
َ
َّطاِ   اُ�نُ  فَأ

ُ
رَ  فَلَمُ  ال

َ
ٌَُقِرّ�ا َ نَ  ََ ُ�ِعُ  الّاِس  َِ

َمرَ  نَُزعَ  ََ َ  بُِن  َُ
ُ
 ّطاِ  ال

يب هريره والرتمذي من حديث أخرجه الشيخان من حديث أ .»بَِعَطٍن  اّلاُس  َضََ   َحّت 

137Fابن عمر

1. 

ِ  رَُسوُل  َعلَيُنَا َخَرشَ  :عن ابن عمر« خرج ابن مردويهأو َّ ََ  ا  ُطلُوِع  َ�ُعدَ  َغَداةٍ  َذا

ُمِ   َّ يُُت  :َ�َقاَل  ال
َ
َفُجرِ  قَُ �ُيَل  َرَ

ُ
ِّ  ال

َ
ُعِطي َكَ

ُ
الَُمَواِز�نَ  الَُمَقاِلدَ  ُت َ ا ََ َّ

َ
 َ�َهِذهِ  الَُمَقاِلدُ  فَأ

 َُ َِي ا الَُمَفا َّ
َ
ِت  َََُِضَعُت  ِكّفةٍ  ِف  فَوُِضُعُت  بَِها يَِزنُونَ  الِّت  َ�َهِذهِ  الَُمَواِز�نُ  َََ َّ

ُ
 فَُوِزنُُت  ِكّفةٍ  ِف  َ

ِب  ِجءَ  ُ�مّ  فَرََجُحُت  بِِهمُ 
َ
 بُِعثَُمانَ  ِجءَ  ُ�مّ  فََوَزنَ  فَُوِزنَ  بُِعَمرَ  ِجءَ  ُ�مّ  فََوَزنَ  ِهمُ بِ  فَُوِزنَ  بَُ�رٍ  بِأ

 .138F2»ُرفَِعُت  ُ�مّ  بِِهمُ  فَُوِزنَ 

يُُت  :ن رج  قال لرسول اهللاَب ب�ره َعن « بوداودأخرج أو
َ
نّ  َرَ

َ
َ�انًا َكأ نَ  نََزَل  َِ َِ 

نَُت  فَُوِزنَُت  الّمَماءِ 
َ
بُو َ

َ
نَُت  فَرََجُحَت  بَُ�رٍ  َََ

َ
ِب  َ

َ
ِزنَ  بَُ�رٍ  بِأ َُ بُو ََ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ََ  ََ بُو فَرََج

َ
َ 

ِزنَ  بَُ�رٍ  َُ َمرُ  ََ ثَُمانُ  َُ َُ ََ  ََ َمرُ  فَرََج  ُ�مّ  ُ�ٌُّوةٍ  ِخ َفَةُ  :َ�َقاَل  َذلَِ   فََماَءهُ  الُِمَ�انُ  ُرفِعَ  ُ�مّ  َُ
ُ  يُُؤِ�  َّ نُ  الُُملَُ   ا اءُ  ََ ََ َ �« .139F

3.  

 .140F4هعن عرفجه نحوخرج ابوعمر أو

رَِى  :قال رسول اهللا نا َعن جابر «بودود أخرج أو
ُ
ٌَ  رَُجٌل  اللّيُلَةَ  َ نّ  َصاِل

َ
بَا َ

َ
 بَُ�رٍ  َ

 َُ ِ  بِرَُسولِ  ِ�ي َّ َُ  ا ِ�ي َمرُ  ََ ِب  َُ
َ
َُ  بَُ�رٍ  بِأ ِ�ي ثَُمانُ  ََ ُمنَا فَلَّما َجابِرٌ  قَاَل . بُِعَمرَ  َُ نُ  َُ  ِعنُدِ  َِ

ِ  رَُسولِ  َّ ا لُنَاقُ  ا َّ
َ
َُ  الرُّجُل  َ ِ  فَرَُسوُل  الّصاِل َّ ا ا َّ

َ
َالةُ  َ�ُهمُ  بٌَُِعٍض  َ�ُعِضِهمُ  ََنَّوُط  َََ  َهَذا َُ

ُمرِ 
َ
ى اْ ِ

ّ
ُ  َ�َعَث  اَ َّ ِِيّهُ  بِهِ  ا

  .«141F5نَ

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
5  
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نّ  :عن سمره بن جند «بوداود أخرج أو
َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَاَل  رَُج ً  َ َّ ِّ  ا يُُت  إِ

َ
  َرَ

َ
 َ لًُوا نّ َكأ

 َ
ّ
نَ  ُ ل بُو فََجاءَ  الّمَماءِ  َِ

َ
َخذَ  بَُ�رٍ  َ

َ
يَها فَأ َِ ً ا فََشَِ   بَِعَرا َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ  َضِعيًفا ُشُ َخذَ  َُ

َ
 فَأ

يَها َِ ثَُمانُ  َجاءَ  ُ�مّ  يََضلّعَ  َحّت  فََشَِ   بَِعَرا َخذَ  َُ
َ
يَها فَأ َِ ّ  َجاءَ  ُ�مّ  يََضلّعَ  َحّت  فََشَِ   بَِعَرا  َعِ

َخذَ 
َ
يَها فَأ َِ َطُت  بَِعَرا ََ ََ  فَانُيَ اُ�تََض نَُها َعلَيُهِ  ََ ءٌ  َِ العراقي مجع عرقوه وعرقوه الدلو  .142F1»َشُ

 .143F2تانتشطت انحلَّ  معرتضه عيل فم الدلوـه البهي اخلش

ٌّاٍس  ابُِن  َعِن َ« بُو َكنَ  قَاَل  ََ
َ
َّدُث  ُهَر�َُرةَ  َ نّ  ُُ

َ
  َجاءَ  رَُج ً  َ

َ
ّ الّ  إِل ِِ  َقاَل�َ  ِّ يُُت  إِ

َ
 َرَ

نُِطُف  ُهلّةً  اللّيُلَةَ  نَُها ََ َعَمُل  الّمُمنُ  َِ
ُ
ال يُُت  ََ

َ
َرَ يُِديِهمُ  �َُمتَُقونَ  اّلاَس  ََ

َ
 فَالُُمُمتَُكِثُ  بِأ

الُُمُمتَِقّل  يُُت  ََ
َ
َرَ نَ  ََاِص ً  َسًٌَِا ََ   الّمَماءِ  َِ

َ
رُِض  إِل

َ
َراكَ  اْ

َ
ِ ا رَُسوَل  يَا َََ َّ  ََ َخُذ

َ
ََ  بِهِ  َ  َ�َعلَُو

َخذَ  ُ�مّ 
َ
َخذَ  ُ�مّ  َ�َع َ  َ�ُعَدكَ  رَُجٌل  بِهِ  َ

َ
َخذَ  ُ�مّ  َ�َع َ  َ�ُعَدهُ  رَُجٌل  بِهِ  َ

َ
 َُِصَل  ُ�مّ  بِهِ  َ�ُقِطعَ  رَُجٌل  بِهِ  َ

 ُ
َ
بُو َ�َقاَل . بِهِ  َ�َع َ  ل

َ
ىُ  بَُ�رٍ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِب  ا

َ
نَُت  بِأ

َ
َ  ِّ

ُ
ِ ََا َََ َّ  �ّ ََ ُبَُها َلََد َُ

َ
ُبَُها :َ�َقاَل  َ َُ  ا

ا َ�َقاَل . » َّ
َ
ا اإلُِسَ مِ  َ�ُظلّةُ  الّظلّةُ  َ َّ

َ
ا َََ نُِطُف  ََ نَ  ََ َعَمِل  الّمُمِن  َِ

ُ
ال ُقُرآنُ  َ�ُهوَ  ََ

ُ
 ِلنُهُ  ال

يُهُ  ََ ا َََحَ  َّ
َ
الُُمُمتَِقّل  الُُمُمتَُكِثُ  َََ نَ  الُُمُمتَُكِثُ  َ�ُهوَ  ََ ُقُرآنِ  َِ

ُ
الُُمُمتَِقّل  ال نُهُ  ََ ا َِ َّ

َ
 الّمٌَُ   َََ

نَ  الَُواِصُل    الّمَماءِ  َِ
َ
رُِض  إِل

َ
َّ   َ�ُهوَ  اْ

ُ
ى ال ِ

ّ
نَُت  اَ

َ
ََ  َعلَيُهِ  َ َخُذ

َ
ُ  َ�يُُعِليَ   بِهِ  فَأ َّ ُخذُ  ُ�مّ  ا

ُ
 يَأ

ُخذُ  ُ�مّ  بِهِ  َ�يَُعلُو آَخرُ  رَُجٌل  َ�ُعَدكَ  بِهِ 
ُ
ُخذُ  ُ�مّ  بِهِ  َ�يَُعلُو آَخرُ  رَُجٌل  ُعَدهُ �َ  بِهِ  يَأ

ُ
 آَخرُ  رَُجٌل  يَأ

ُ  يُوَصُل  ُ�مّ  بِهِ  َ�يَنَُقِطعُ 
َ
ىُ  َ�يَُعلُو ل

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َصٌُُت  َلَُحّدَ�ّ�  ا

َ
َ  َُ

َ
َ  َُ

ُ
ُخَطأ
َ
ّ  َ�َقاَل . َ ِِ

 :الّ
َصٌَُت 

َ
ََ  َ�ُعًضا َ

ُ
ُخَطأ
َ
 .َ�ُعًضا َََ

قَُمُمُت  َقاَل ف
َ
َ  

َ
نَُت  ِب بِأ

َ
َ  ِّ

ُ
َََ  ِّ ا َلُُخِبَ ِى ََ

ّ
َُ  اَ

ُ
ُخَطأ
َ
َ. 

ّ  َ�َقاَل  ِِ 144Fبوداود والرتمذيأخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأ. »َُُقِممُ  الَ  اّل

3.  

                                           
شود اشاره به آن است كه خالفت ايشان منتظم نبوده و  مي پاره اينكه دلو آب در دست علي مرتضي -1

 آورد. مي در جنگهاي داخلي مسلمانها كيا امت اسالمي را به لرزه
2- 
3- 
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ليكن آنچه بذهن اين فقير مقرر  اند قوله اخطأت بعضاً علماء در وجه خطا سخنها گفته
اين خلفاء است بوجهي از استعار بلفظ خطا تعبير  شده آنست كه مراد از خطا ترك تسميه

 .كرده شده است

 َزال ََا  !يا رسول اهللا« :بو �رََعن المن قال قال 
ُ
الاس قال  ذراَ  ع را� اطأ

ٌَ  .يت   صدري رقمت  قال سنت َر :قال .نن َن الاس تمِيلولك  .145F1»ابن سعد لإَعز
از آنجا استنباط فرمود كه اين  د ودر بعض حوادث كار كر باز فراست آنحضرت

 اممجد َضع حجرـال ا ب� البلما  :عن سفينه قال«خرج احلاكم أجماعت خلفاءاند 

ل جن  حجر إلضع عمر حجرا  :ل جن  حجري ثم قالإ حجراً  بو �رَلضع  :ثم قال
 .146F2»عمر ثم قال هؤالء اللفاء بعدي جن  حجر لإلضع عثمان حجراً  :اب ب�ر ثم قال

جاء  ةمدينـممجد ال   رسول اهللاسا ما اَ ـعن ع�َه ل«بويعيل واحلاكم أخرج أو

َجاء  َجاء عثمان بجر َبجر فوضعه  َجاء عمر بجر فوضعه  بو �ر بجر فوضعه 
َسُ    .147F3»عن ذل  فقال هم اللفاء َن بعدي ل رسول اهللائِ فوضعه 

 جالما كن الب :قال ب ذرٍ َعن «هقي يوسط والبار والطرباين يف األزخرج البأو

م ثم جاء عمر ثم جاء عثمان َ   يدي َحده فجئت حت جلمت اله فجاء ابو �ر فملا 
ٍَ فاَ  رسول اهللا ٌا سٌع حصيا حنَنا  حن حت سمعت منا خذ هن فوضعهن   كفه فم

ٌا  ،ن فخرسنهَضعثم كحن  الحل   حن حتثم اخذهن فوضعهن   يد اب ب�ر فم
ثم يناَمن فوضعهن   يد عمر  ،كحن  الحل ثم َضعهن فخرسنسمعت من حنَناً 

ثم يناَمن فوضعهن    ،فمٌحن حت سمعت من حنَنا كحن  الحل ثم َضعهن فخرسن
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يد عثمان فمٌحن حت سمعت من حنَناً كحن  الحل ثم َضعهن فخرسن فقال رسول 
 .148F1»هذه خ فه نٌوه :اهللا

ٌا اَ  بن الَ نسأعن « واخرج ابن عساكر سمعنا  حن حتخذ حصياَ   يده فم

هن   يد اب ب�ر فمٌحن حت سمعنا اليمِيَ ثم ص�هن   يد عمر اليمِيَ ثم ص�ا 
َ ثم سمعنا اليمِي فمٌحن حت سمعنا اليمِيَ ثم ص�هن   يد عثمان فمٌحن حت

 .149F2»فما سٌحت حصاه َنهنّ  يدينا رج  رج َص�هن   
از آن در (قسمتي) فاحه از اين افاضات غيبيه پر شد طُ چون دل مبارك آنحضرت

خبر دادند كه ايشانان قائم بامر  مكان فرمودند و مخاطبه ناس ظاهر گرديد تعيين زمان و
 .ملت خواهند بود

َِ فَة«وفي حديث سفينه 
ُ
 .150F3»َسنَة ثََ ثُونَ   َ�ُعِدي ال

ثَ ِ� َ  ُمٍ  ِلَ  اإلُِس مِ  َرَح  يَُدَرُ «: وفي حديث ابن مسعود   .151F4»سنة ََ
را با خلفاء  زيرا كه چون حضرت مرتضي ،تناقض در ميان اين دو حديث نيست و

افضل ناس بودن او در زمان خالفت خود مدت  عد كنند نظر بقوت سوابق اسالميه او و
اگر عد نه كنند نظر بآنكه خالفت ايشان انتظام نيافت بموت  و .خالفت ثلثين شود

  .اكثر احاديث بهمين مضمون وارد شده الفت خاصه منقطع گشت وحضرت عثمان خ

 .152F5»مل  بالَامـَال ةمدينـبال ةال ف«: بي هريره وغيرهأوفي حديث 
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 ن بعد خواهد آمد داللتدر احاديثي كه م ايراد لفظ خالفت در اين احاديث و و
 :ده چنانكه لفظآن كه مراد تفسير لفظ استخالف است كه در آيهء كريمه آم نمايد بر مي

ّ�  ُخُذَا« ّ�  ُخُذَا ََ ُ  َجَعَل  قَدُ  ََ َّ ِِيً   لَُهنّ  ا 154Fبوده است ،153F1»َس

2.  

 لإ ل رسـول اهللاإمصطل  ـبعث� بنو الـ« :نس بن مالك قالأخرج احلاكم عن واَ 

 ؟ٌث ذا حدث ل  حدُ إَن ندفع ز�وينا 
 .ب ب�ر فقلت ذل  ممَ لإا فعوها  :فقال

فقلـت ل  ؟ز�وينـا نـدفع َـن لإمَو فـن حدث باب ب�ر حدث اله اِ لُ سَ  ا:قال قالو
 ا فعوهـا ال :َن ندفعها بعد عمـر فقلـُت ل قـال لإقالوا ف .يدفعونها ال عمر :ذل  فقال
  .155F3»عثمان

 يت الباِ  :عرابلأل فقال اٌ  عراب البّ َبايع : عن سهل بن اب حثمه قال«
 أفاس
ُ
يقضي  ابو �ر  :فمأل فقال عراب الباْ فات ؟له َن يقضيهت عليه اجَ ن اَ  اِ ل
عراب اْ تأب ب�ر اجله َن يقضيه فَ ن ات عل ا فاخبه فقال ارجع َاسأل اِ فخرش اِ 
ََ  لإيقضي  عمر فخرش  :فمأل فقال البّ  ن بعد عمر ا فاخبه فقال ارجع فاسأل 

جله َن يقضيه فقال َاب ايت الب ان ات ا عثمان فقال يقضي  عثمان فقال ا ل عر
َعثمان اجله فان استطعت إ الب َعمر اجله   »تن يمَو فمُ َذا ات ا اب ب�ر اجله 

156Fخرجه االسمعييل يف معجمهأ

4. 

                                           
1-  
(حكمي نازل كرده است). اشاره به . »است ها راهي نشان داده داوند براي آناز من بگيريد، از من بگيريد خ« -2

ّۡ سۡ ٱف  ﴿: كريمهي  آيه ْ ت  وا َو َ يۡ  ُِ ِۡ  ُِنّ ِ 
 
ةٗ أ ۡمۖ  � ع  ْ  ف إِع ّمِد�و وا َو ُِ مۡ  ش 

 
نّ ف أ رهو كو ٰ  رتِ يو ۡ�و � ِ�  َِ َّ ٰ  ح  ّفٮ ت ر  نّ �  ۡ � ُو رۡ ُ وۡ  تو م 

 
 أ

 ۡ ل  �  و � ع  نّ  َّ ُو بِيٗ�  ُ  كر بعد اين آيت خداي تعالي راهي مقرر كرد و آن رجم ثيب و جلد بِ .]15[النساء:  ﴾س 
 است، پس اكنون حكم حبس نيست.
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جل َ لإعرابيا بق يُ َبايع  ن البَ« واخرجه ايضاً من حديث ايب هريره وفيه

 ُت لَ ن عجِ بو �ر قال فاِ َ :قال ؟ن يقضي�ت  فمَ   َنَا تُ فقال يا رسول اهللا ان اعجل
 :قال ؟َنَته فمن يقضيي� رت بعملَ قال َان عجِ  .عمر :قال ؟ته فمن يقضي�ب�ر َنَا  بباَ 

 .157F1»تن يمَو فمُ قال ان استطعَت اَ  ؟ت بعثمان َنَته فمن يقضي�ن عجلَ فاِ  :قال .عثمان

ُطِعمٍ  بُِن  ُجٌَُ�ِ « نُ  َُ �ِيهِ  ََ
َ
يَِت  َل قَا َ

َ
َ  ّ ِِ ةٌ  اّل

َ
َّمتُهُ  اُمَرَ ََ ءٍ  ِف  فَ َمَرَها َشُ

َ
نُ  فَأ

َ
 ،إَِلُهِ  يَرُِجعَ  َ

ِ  رَُسوَل  يَا قَالَُت  َّ يَُت  ا
َ
َرَ
َ
لَمُ  ِجئُُت  إِنُ  َ ِجُدكَ  ََ

َ
ّ�َها ،َ

َ
ََ  يُِر�دُ  َكَ ِديِ�  لَمُ  إِنُ  :قَاَل  ،الَُمُو ِ

َ
ِت  ت

ُ
 فَأ

بَا
َ
158Fبوداود وابن ماجهأومسلم والرتمذي وخرجه البخاري أ. »بَُ�رٍ  َ

2. 

َِ  ن البَب هر�ره ََعن « ن جئُت إ رايَت َ :ل الول فقالإ ن يهو ي خَئااسيملف 
ََ إك فَلم اجدُ  ن لم إف :عمر قال لإ :جده قالَن لم إف :قال .ال اب ب�ر :قال ؟ن اذه ل 

الطربي يف الرياض محب ـذكره ال. »ذا َاَ عمر فمتإن يمَو َجده قال ان استطعت َ

 .عن القلعي

ب ب�ر فقال يا َها ا �ا فقصا ؤر ي البَعن ابن خها  قال ر« خرج ابن سعدأو

  َنصف فقال يا رسول اهللا رقايَ َ  بمِ نا َانت  رجه فمٌقتُ اَ  ُت قُ ٌَ ك� اسيَ  باب�ر رَيُت َ
  .»عَش بعدك سنت  َنصفاه ََِفريه َاَ تيقٌض  اهللا يعال ال رح

سيكون  :يقول عن ابن عمر قال سمعت رسول اهللا« بونعيمأالبيهقي و خرجأو

رح  ار  اليلٌث خلف اال قليً  َصاحُ   ابو �ر الصديُ   ةفي�م اثينا عش خليف
159Fالر 

عمر بن  :قال !ََن هو يا رسول اهللا :يعَش حيداً َ�مَو خهيداً قال رجٌل  3
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2- 
و بين مسلمانان  ها باشند و بين آندار الحرب آن جائي است كه كفار در آن جا سلطنت و قوت داشته  -3

 صلح نباشد.ي  معاهده



 75 فصل سوم: در تفسير آيات داله بر خالفت خلفاء و بر لوازم خالفت خاصه

 

 هُ �مأل  الاس ان تلع قميصاً كماكَ  نَت َثم الفت ال عثمان بن عفان فقال َ ،الطا 
  .»الياط ما ه اليدخل النه حت يلج المل   سَ  خلعتَ اهللا َاَي بعث� بال  لِئ 

  إِنّهُ  ب عٌيده بن الرا  ََعاذ بن جٌل عن البَعن « بويعيلأخرج أو
َ
 َهَذا بََدَ

ُمرُ 
َ
تُّوا َكيِنٌ  ُ�مّ  ،َعَضوًضا ُملًُن  َكيِنٌ  ُ�مّ  ،ُحَةً ََرَ  ِخ فَةً  َكيِنٌ  ُ�مّ  ،ََرَُحَةً  ُ�ٌُّوةً  اْ ّ�ةً  َُ  َََجُبِ

فََماً ا ةِ  ِ   ََ َّ
ُ
َِر�رَ  �َُمتَِحلّونَ  ،اْ

ُ
ُُمورَ  ال

ُ
ُفُرَشَ  ََال

ُ
ال َفَما ِ  ََ

ُ
ال ةِ  ِ   ََ َّ

ُ
َنَ  ،اْ نَُصُ  ،َذلَِ   َعَ  َُ

ُ�ُرَزقُونَ  بًَدا ََ
َ
َ  يَلُُقوا َحّت  َ َّ  .»ا

بعده ثم  مرَ باب�ر ي� اْن اَ اَ  لا عهد اِ  َن النيا حت َعن ا َاخرش رسول اهللا«
بعض در  بعض طرق اين حديث در رياض نضره و .»ف  �تمع َاّ  لّ عمر ثم عثمان ثم اِ 

160Fغنيه الطالبين مذكور است

1. 
ه اگر اين معني معلوم حضرت بعضي مردم در اين حديث اشكالي دارند ك و

توقف وي در امر  تا مدتي و توقف وي در بيعت ابي بكر الصديق باشد ضيمرت
احتمال نسيان حديث بغايت بعيد  وجهي ندارد و تا تحكيم عبدالرحمن عثمان
 .است
مقرر شده است صحت اين معني (در جواب اين اشكال مردم) آنچه پيش اين فقير  و
ليكن آن عهد  وع خبر داده بودند)(كه پيامبر خدا براي حضرت مرتضي از اين موض است

(خالفت حضرات بعد وقوع  دقت بود كه در اول امر مفهوم نشد و بنوعي از غموض و
سخت بعيد است كه از احاديث  و ،مثل فلق الصبح واضح گشت) عثمان ابوبكر، عمر و

 .نه رسيده باشد مستفيضه رؤيا يكي هم بحضرت مرتضي

َه الاَن �متخلفوا إ« :ثاست حدي از مرويات حضرت مرتضي و  و ،161F2»باب�ر تد
  .كند بخالفت شيخين مي آن نيز اشاره
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َعمر لف كتا  اهللا قال اهللا يعالَن اَاره إَاهللا  :َعن ابن عٌاس قال« ذ َاِ  :ب ب�ر 
162Fل بعض ازَاجه حديثاً اِ  البُ اّه 

ياك إقال لفصه ابوك َابو ع�َه اَلاُء الاس بعدي ف 1
 .163F2»حداً اخرجه الواحدي َل طرٌ  ذكر بعضها   الر�اض الضهن تبي به اَ َ

  :مذكور است الطالبني ةغنيودر 

َن  ةالليف ن �علر� اَ  رش ب سألُت جا عُ «: انه قال رَي عن اب هر�ره عن الب
ن اهللا يفعل َا �َءء الليفه َن م ي�ه يا ُمد اِ ـبعدي ا بن اب طال  فقالت ال

 .164F3»ربو �َبعدك 

ن عمر سأل حذيفه عن الفتنه الت يموش كموش الحر َاذا َ« ويف حديث البخاري

قال  مؤَن  ان بَن  َ َنها بابا َِلقاـَ�الَال  َما يا ا :فقال ؟فيها حفظ عن الب
بداً ثم فت َيِل  ال بل ي�ت قال ذل  حرٌي ان  َ يفتَ قال قلت الَ الا  �َت يُ اَ 

يف حديث  ،تلويحاً امر فرمود باقتداي ايشان بعد از آن تصريحاً و  .165F4»حذيفه الا  بعمر

ََ اقتدُ « : ابن مسعود َِ َا با َعمرَن بعدي ين   .166F5»ب ب�ر 

ِّ « :ر حديث حذيفهد و ُ رِى الَ  إِ
َ
ا َ تَُدَا ِ�يُ�مُ  َ�َقاِئ  ََ َُ يُِن  فَا َ َّ نُ  بِال َخارَ   َ�ُعِدى َِ

َ
َََ 

 
َ
ِب  إِل
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ََ«167F6. 

ين(يعني بناي كالم بر موصول نهادن  و ذَ كند بر آنكه علم ايشان بقيام  مي داللت) الّ

 چندين حديث باين تشخيص و محيط بود كيف ال و شيخين بامر امت بعد آنحضرت
 .!تعيين شنيده بودند
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ُ رَكَ  َ�َمنُ « ويف حديث ابن ماجه عن عرباض بن ساريه
َ
نُُ�مُ  َذلَِ   َ  ِت،تُِمنّ  َ�َعلَيُهِ  َِ

ُلََفاءِ  ََُسّنةِ 
ُ
 .168F1»بِاّلَواِجذِ  َعلَيَُها َعّضوا الَُمُهِديَّ ، الّراِخِدينَ  ال

ن َعن ع�َه « :فعالً بخالفت حضرت ابي بكر اشاره فرمودند باز نزديك وفات قوالً و
َُ  - َهَمُمُت  لََقدُ مرضه يل ٌَ َُ قال  الب

َ
َ  َُ رَُ 

َ
نُ  َ

َ
رُِسَل  َ

ُ
َ  

َ
ِب  إِل
َ
َهدَ  ََابُِنهِ  رٍ بَ�ُ  َ َُ

َ
نُ  فَأ

َ
َ 

ُقوَل  َقايِلُونَ  ََ
ُ
َُ  ال

َ
تََمّ�  َ َب  قُلُُت  ُ�مّ  الُُمتََمّنونَ  ََ

ُ
ُ  يَأ َّ �َُدَ�عُ  ا نُونَ  ََ َِ َُ  ،الُُمُؤ

َ
ُ  يَُدَ�عُ  َ َّ َب  ا

ُ
�َأ ََ 

نُونَ  َِ َب « خرجه البخاري ومسلم معناه وفيهأ »الُُمُؤ
ُ
َ�أ ََ  ُ َّ نُونَ  ا َِ الُُمُؤ بَا الّ إِ  ََ

َ
 .169F2»بَُ�رٍ  َ

استخالف حضرت  صريح است در آنكه نزديك آنحضرت اين حديث صحيح و و
بر اعتماد بر فعل الهي بعد از آن  ترك كردند استخالف معتاد را بنا و ،صديق مراد بود

اين قصه مشهور است نماز باو تفويض فرمودند و امامت. 
 در افاده فرمود وال بيان بعد بيانه و در بيان آيات بالجمله اين است آنچه آنحضرت

 .جاي خود بيشتر از اين مذكور خواهد شد انشاء اهللا تعالي
بالجمله اين همه احاديث باصل آيت ملحق شد چنانكه بيان قدر مسح در حديث 
مسح باصل آيت ملحق گشت پس گويا در آيت نام اين بزرگوران گفته آمد بمعني قومي 

 ن صورت موعود بيان نمودند كه نصب ايني هست تعيرا جانشين ساختن بعد قوم

 .علم بالصوابأواهللا عزيزان است 

َۡ ﴿ :نبياءيف سوره األ قال اهللا تبارك وتعاىل ل ق  ت بۡ  و  ِكۡ � َِ � عۡ  ِمنۢ  ُّز�ورِِ � ِ�  د اك  عّ  رِ َّ
 
 أ

� 
 
ا ض  �ۡ�  ُ ُ ادِي   َ رِ�و ِِ � ٰ َّ رع  ل ِو  .170F3]105األنبياء: [ ﴾١ َِ

آن شوند بندگان  معموره وارث ت كه زمينِابعد از تور ها هم در صحيفير آئينه نوشته« :يعني
  .»شائسته من
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لفظ زبور بمعني مكتوب  زبور حضرت داود و است يا ها همراد از زبور جنس صحيف

ٰ ﴿ :كالم اهللا بعض او مصدق بعض است قال تعالي است و مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ ّ�رۡ � ِ�  م  ٮ ُو  ةِ ِ  و ثَ   مۡ و م 
ِۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  ز  َۡ  ٍع ك 

 
ج  أ ۡ�  ر  هو  ٔ  �   ۥهو  ٔ  ش   ِ 171F....]29الفتح: [ ﴾...ۥاز 

1.  
انجيل  ت واكر گفته شد آنجا تورذ اينجا زبور و ،تعبير مختلف قصه واحد است و

خرج شطأه كه حاصل آن غلبه دولت اسالميه است اينجا ميراث ارض گفته شد آنجا اَ

  .گردانيده آمد ذلك مثلهم بالذين معهرده شد آنجا ضمير اينجا عبادي الصلحون ذكر ك

 :در اين فصل نقلي چند از خصائص شيخ جالل الدين سيوطي مذكور نمائيم

خبه اهللا سٌحانه   َ :يه قالخرش ابن اب حايم   يفم�ه عن ابن عٌاس   اآلاَ «
اَه ُمد    ثن يورِ َرض ن ي�ون الممواَ َاَْالوراَ َالز ور تماب  علمه قٌل 

172Fرضاْ

2.  

عّ ﴿ :ب الر اء انه قرَ قول يعالَعن « يب حاتمأخرج ابن أو
 
 � أ

 
ا ض  �ۡ�  ُ ُ ادِي   َ رِ�و ِِ 

� ٰ َّ رع  ل ِو   .173F3»]105األنبياء: [ ﴾َِ

174Fقال الميوق َقد َقفت ا �مخه َن الز ور َهو َايه َخمون سوره«

َرَيت    4
َ   :َنه َا نصه ةالرابع ةالمور َِ قول َمُ َاسمع َا يا  ا ن بعدك ان ر سليمان فليقله للناس 
َّ  اً ها ُمدَرثُ رض اُ اْ   .»تهَا

                                           
1- 
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3- 
باشد و نام هر سوره زبور است به اين ترتيب كه زبور اول، زبور  مي زبور امروزي نيز يكصد و پنجاه سوره -4

ور چهارم كه امروز در دسترس ما قرار نقل كرده  در زب /دوم، زبور سوم و... و عبارتي را كه عالمه سيوطي
قديمي و غير محرفي نقل ي  شود كه عالمه سيوطي اين متن را از روي نسخه مي باشد، دانسته نمي دارد موجود

ي  باشد (مراجعه شود به مجموعه مي كرده است اما مضمون اين آيت در زبور بيست و هفتم امروزي موجود
چنانچه  ،پ لدهيانه). و اين زمين در تورات بطور صريح ذكر شده است، چا991عهدنامه قديم صفحه  -بايبل
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المن قٌل  لإ بو �ر الصدي  خرجُت َعن ابن ممعو  قال قال « خرج ابن عساكرأو

 ةز  علم قد قرَ الكت  َايت عليه ار ع َايه سنخيا َن اْ ف�لت ع ن يٌعث البَ
 :قال نعم :حمٌ  قرخيا قلتَ :قال .عمن :حمٌ  حرَيا قلتَ ال عش سن  فقال لإ

175Fَاحمٌ  ييميا

ل عن  ي�َُف  :قال ؟َا� :ل َن  َاحده قلت نعم قال بقيُت  :قلت 1
مره فت َ جد   العلم الصا   ان نِيا يٌعث   الرم يعاَن عَ :قال ؟كبطن  قلت لم ذا

176Fَ�هل

َ فا فاَا الفت فخوا  2 بطنه  اَا الكهل فابيض �يٌف عاع َعض َ فاض غمراَ 
ت ل في  الصفه اال َا فخذه الَتي ع َه ََا علي  ان ير�� فقد ي�املَ  خاَه َع
نت هو َ :ي خاَه سو اء فو  ه� فقالَفكَفت ل عن بط� فر :قال ابو �ر .خف اا 
  .177F3»ةَر  الكعٌ

َل َثل اب ب�ر اْعن الر يع ابن ا�  قال مكتو    الكتا  « خرج ابن عساكرأو

 .178F4»الصدي  َثل القطر اينما َقع نفع

َ   يديه قوم ياكون فر� بٌصه  رب ب�ره قال اييت عمَعن « خرج ابن عساكرأو

 رالقوم ال رجل فقال َا تد فيما يقرَ قٌل  َن الكت  قال خليفه الب  مؤخا 
 .179F5»هقصدي

                                                                                                             
فرمايد: من  مي هشتم، خداوند متعال خطاب به حضرت ابراهيمي  كتاب پيدايش باب هفده آيه -در تورات

باشد  ها آيند خواهم داد كه اين ملك براي هميشه از آن مي ملك كنعان را براي تو و براي نسل تو كه بعد از تو
تا الحال در  باشد كه از زمانه عمر فاروق م ميو من خداي شان باشم. مراد از ملك كنعان سرزمين شا

 ي مسلمانان است. تصرف و قبضه
 از اين قبيله بود. شود. ابوبكر صديق مي بني تميم، تيمي گفتهي  به افراد قبيله -1
 باشد. مي و مراد از سالخورده ابوبكر صديق مراد از فتي عمر فاروق -2
3- 
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خبنا عمر َسلم قال َ  ز�د بن مجالمه َابن عماكر َن طر�ـَاخرش الينوري   ال«
 الَام   الاهليه فلما خرجنا ال بن الطا  قال خرجت َع ناس َن قر�ش   تاره ال

فوا� ا� لف سو  َن  .صحاب الق�ممكه �ميت قضاء حاجه فرجعت فقلت ْ
سواقها اذا انا بٌطر�  قد جاء فاخذ بعنق فذهٌت انازعه فا خل� كنَمه فاذا يرا  َ
ساً َزنِيً  َقال انقل هذا التا  فجلمت أُرفه َف تاك  بعضه ا بعض فدفع الا َ

صابعه َ م ضما ثك اخرجت خَئا ارَ  لمُ  :ره فقال لايفكر   امري كيف اصنع فايا�   اماجِ 
َسُ رَس فقمُت   ذا  َاغه قد انيش ثم خرجت عإفض ت بها هاَته ف فض  بها 
ير  َ  اصٌحت فانتهيت ال فمَيت بقيه يو� َللت حت َج� َا ا ري اين اسل 

رجٌل فقال يا عٌدا� َا�يئ  ههنا قلت ضللت عن  فاستظللت   هله فخرش الا 
َخفا  د  َ اصحاب فجاء� بطعام َشا  َصعا  يا هذا قد علم اهل  :ضه ثم قالالظر 
َجه االرض ا   ٌد اعلم َ� بالكتا  َا�حالكتا  انه لم يٌ  ا 

ُ
رجنا اجد صفت  اَي ت

 :قال .  غ� َذه  يها الرجل لقد ذهٌَت َهذه ال�ة فقلت ل  َن هذا الير َيِل  ع
 يري  نت َاهللا صاحٌنا غ� خ  فاكت  ل اا َ :عمر بن الطا  قال :قلت ؟َا اسم 

لَ   اكت  ل كتابا   ر ا  :َعرَفا ف  ي�دره فقال ايها الرجل قد صنعَت  :َا فيه قلتَ
هاَ  :ك قلتن ي�ن االخري فلَ  يضا َعلي  فيه شء فان ي  صاحٌنا فهو َا نر�د َ

ياه ذل  الراه  َهو صاح  َقدم عمر الَام   خ فته  افلم .فكتٌت ل ثم ختمت عليه
اَ  ل  :فقال :ه عمر يعج  َنه فا�َأ ُدثنا حديثهآ ير القدس بذل  الكتا  فلما ر

 .180F1»ر َال ال بن عمر َنه شءلَ  لعم :تشق فقال عمر

عن ابن ممعو  قال ر�ض عمر فرسا فان�َف ثو ه عن فخذه « خرج ابن سعدأو

  .181F2»ي اهل �ران بفخده خاَه سو اء فقالو هذا اَي �د   كتابنا انه �رجنا َن ارضناآفر
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ر�ض  :ب اسح  عن عٌيده قالَ« خرج عبداهللا بن امحد يف زوائد الزهد من طريقأو

فان�َف فخذه َن تت القٌا فابص رجل َن اهل �ران  سا ا عهد البعمر فر
 .182F1»�رجنا َن  يارنا اِنهذا اَي �ده   كت :خاَه   فخذه فقال

قلت لعمر بالَام انه  :عن كع  قال« خرج ابونعيم من طريق شهر بن حوشبأو

مؤَن  ـ رحيم بالل ايد رجل َن الص ن هذه ال   َفتوحه عَمكتو    هذه الكت  
ٌء   االقر�  َالعيد سو ،قول ال�الف فعله ،ةَثل ع نَت ةه ،ال�فر�ن خديد ع
 :قال عمر ،َنَتاحون َتواصلون َتٌارا  ،سد بالهاررهٌان بالليل َاُ  ةايٌاع ،ال  عنده

بنٌَنا اي َاهللا قال المد� اَي اعزنا َاكرَنا َشفنا َرحنا  :قال ؟ٌ   َا يقولحَ اَ 
 .«183F2ُمد

ن عمر بن َب خعي  بن عمر َب مر�م ََعن عٌيد بن ا م َ« خرج ابن عساكرأو

 :قال ؟َا اسم  :مقدس فقالوا لـبيت ال فقدم خال بن الولد ال ةالطا  كن بالابي
 :ه قالوافنعتّ . انعيه لا :عمر بن الطا  قالوا :قال ؟ََا اسم صاحٌ  :خال بن الولد قالوا

نا �د   الكتا  ان قَمار�ه يفتَ قٌل بيت إف ،ت يفتحها َل�ن عمرمنت فلََا َ
َ ـال  .184F3»وا بصاحٌ�ممقدس فاذهٌوا فافتحوها ثم يعال

ن عمر بن الطا  قال ََزاع عن َِيث اْ« ةخرج الطرباين وابونعيم يف احلليأو

َ� خديد ال �ا  َ رٌن َن حديدقِ  ةٌ خليف :قال اة؟كيف تد نعت   الور :لكع  االحٌار
  .185F4»مون ل ثم يقع ال ُء بعدهـهال ةٌ يقتله اَ ةاليم ثم ي�ون َن بعدك خليف ة  اهللا لوَ
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هل تـدَنا  :سقف فقالن عمر  ع اَْقرع مؤذن عمر عن اْ« خرج ابن عسـاكرأو

 :قـال .سـماء�مَعمال�م َال �ـد َ�د   كتِنا صفت�م َ :قال ؟ٌ�م  شء َن كتُ 
اهللا  :قال عمر .َ� خديدَ :قال ؟قال َا قرن َن حديد .رناً َن حديدقِ  :قال ؟�كيف تدَ
  .يرحم اهللا ابن عفان :قال عمر .ر اقر ايهرجٌل صالَ يوثِ  :قال ؟فاَي َن بعدي :اكب قال
َـ� َقـال َهـ  يـا  !َا  فـراه :فاَي َن بعده قال صداء َن حديد فقال عمـر :قال

َ َل�ـن ي�ـون خ فتـه   هراقـه َـن الَـاء َالمـيف مؤَن  فانـه رجـٌل صـالـال
 .186F1»مملول

مؤَن  ـَ� الـَ حٌار لعمر ياقال كع  اْ :عن ابن س��ن قال« واخرج ابن عساكر

  ه.فانتهر ؟هل يري   َنام  خَئاً 
  .187F2»  َناَه ةَمر اَْجد رجً  يري َنا َ :فقال

 :نصاري قالب ايو  اَْ فلَ مو�َحمن عن « خرج ابن راهويه يف مسنده بسندأو

اليقتلوا  :رؤَس قر�ش فيقول مم ن يأت اهل مص يدخل عكن عٌدا� بن س م قٌل اَ 
ثم قال  .نههذا الرجل يع� عثمان فيقولون َاهللا َا نر�د قتله فيخرش َهو يقول َاهللا لقتلُ 

يام فقال مم اليقتلوه َ ر ع  يوَا فابوا فخرش عليهم بعدَ لإن اليقتلوه فو اهللا لمويَ  :مم
 .188F3»ةخ  عشه لل لإوا� لموين ف

تل عثمان عن طاؤس قال سئل عدا� بن س م ح  قُ « خرج ابن سعد وابن عساكرأو

  .189F4»َ�ا ا القايل َالاذلَ�ده يوم القياَه  :قال ؟كيف تدَن صفه عثمان   كتٌ�م

                                           
1- 
هاي ما از شخصي ذكر به عمل آمده كه آن شخص مسايل امت را در  يعني كعب األحبار گفت: در كتاب -2

به اين دليل كه  ،عمر او را سرزنش كرد »فانتهره عمر«ي  شود). در روايت كلمه مي بيند (به او الهام مي خواب

 هاي باطني ظاهر شود. ن كيفيتاي خواست نمي عمر فاروق 
3- 
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نه  خل َاهللا بن س م  عٌد عن جده«خرج ابن عساكر من طريق حممد بن يوسف أو

نا لجد   كتا  َِ ةبلغ للحجَالكف  :قال ؟  القتال َالكفا  ىَا ير :عثمان فقال ل ع
190Fاهللا ان  يوم القيمه اَ� ا القايل َاآلمر

خرش َن هذا الطر�  ان عٌدا� بن س م ََ .1
(قبل از  .191F2»جلهَ ت عأي حت ةنه ال�متكمل ذا الجإاليقتلوا عثمان ف :قال للمص� 

  اين كه ماه ذوالحجه به پايان برسد او به مرگ طبيعي خويش وفات خواهد كرد).

يا� عٌدا� بن س م َقد َ :قال ي� عن اسو  الِ عن اب اْ«خرج احلاكم أو

صاب  به َن  ان ايَته إيات العرا  ف ال :ر�د العرا  فقالَنا ََ 192F3زَضعُت رج�   الِرُ 
فقلت    :قال ابواالسو  .قٌل  اهللا لقد قاما ل رسول اهللا يف قال ا َايمُ ذبا  الم

 .193F4 194F5»ث الاس بمثل هذانفب باهللا َا رَيت كلوم رجل ُار  ُدا 

قيل  � رسول اهللاما يوُ ـعن سعيد بن عٌدالعز�ز قال ل« خرج ابوالقاسم البغويأو

 .َ  يع� اباب�راْ :قال ؟ا قر اَ َن بعدهعلم يهو  يا ذَي َ�ن َن َ� مُ  اَ الِ َي قرُ 
منصور يع� ـفمن بعده قال الوضا  ال :قيل .رن َن حديد يع� عمرفمن بعده قال قِ  :قيل

  .195F6»َعاَ�ه

تل ما قُ ـقال ل ابن س م ل :ل قالعن عٌدا� بن َِفا « خرج ابن راهويه والطرباينأو

َسيكون عندها صلَ   .196F7»ٌا هذا رَس ار ع  سنه 

                                           
1- 
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 ركاب اسپ. -3
ناكامي و شكست خود را  ها چرا كه آن ،شوند مي ها سپاهيان پريشان و هراسان يعني با شنيدن اين سخن -4

 كنند كه اين خود خالف حكمت عملي جنگ است. مي احساس
5- 
6- 
7- 



 الخلفاء خالفةفاء عن الخ إزالة  84

 

 :بعثمان َهو يقول عن اب صالَ قال كن الا ي ُدَ«خرج ابن سعد أو

 مري بعده عيلّ ن األإ
 

 فٌ مريضويف الزبري خلَ  

 

 ي�ون هذا �ا َيا ابا اسحا   :خب َعاَ�ه بذل  فقالأف ،بل َعاَ�ه ال :فقال كع 
 .197F1»انت صاحٌها :قال !َالز � َههنا اصحا  ُمد اّ 
نكه چون امري عظيم در عالم غيب مقدر آهللا جاري شده است بر بايد دانست كه سنه ا

مأل سافل آن امر را تلقي نمايند چون نوبت  ،شود ودر مأل اعلي صورت آن مرتسم گردد
بلكه در بعض  ،اينجا رسد كهان بكهانت خود آن امر را بشناسند واهل اذهان صافيه برؤيا

دد از اين باب نيز نقلي چند بر جسمانيات نيز صورت آن واقعه مرتسم گر اجسام و

198Fَن قول المطيَهم از خصائص  .نگاريم

ذا قض إمره الصدي  ي� اَ ثم  بعد ذكر الب 2
200Fر�فطُ ثم ي� امره النيف �ر  غِ  ،199F3   َالنزَ خرَ    َ� ر  القو  الصدَ 

ضا  َقد  4
َعص  ةمرْ ثم ي� امره َارعٌ  ،اجضيف َاح�م الحنيف  �ر  فيجتمع ل جوع 

َغض  فيؤخذ الَيا فيذبَ اِ  ثم ي� امره  ،طٌار ا فيقوم ل رجال خِ فيقتلونه نقمه عليهم 
  .201F5»رض العماكركر يظهر   اْامرََي باَ لرا الاص �لُ ا

 .ب سفيانَمرا  َن الاص ههنا َعاَ�ه بن ـلَا

ما ـلـ :مقري قـالـمنعم بـن غلٌـون الــب الطي  عٌدالآعن « خرج ابن عساكرأو

َجدَا ا كنَمه َن كنا�مها مكتو  باَه  شا حَ تِ فُ  ف خلـف �َـتم اللَ  ت عمور�ه 
ت كراَـه االفتخـار صاح  الِار نلُ  .َن الملف خ� َن الف َن اللف َاحدٌ  ،فلَ الما 

ا ﴿مرسل ـنِيه ال م�ل عـاذ اث� علي  اجل  الٌار اذ يقول   كتابه ال م  ث اِ�  �ثۡن ۡ�ِ ِّۡذ هو
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اِِ   .ًعثمان قتلوك َقهوراً َلم يزَرَك َقٌـوراً  .يا عمر َا كنت َالاً بل كنت َالاً  .﴾ِ� �ۡلغ 
َجه رسول اهللا َام االبرار َاَا ا نت يا ُا اِ َاَ   .الكفار عن 

خيار َهذا غياث االمصار َهذا اَام االبـرار فعـ� حد اَْفهذا صاح  الِار َهذا 
قـد سـقطت حاجٌـاه ا عينـه َـن الكـب  :فقلُت لصاح  ل .َن ينتقصهم لعنه الٌار

  .202F1»لف عمن قٌل ان يٌعث نِي�م باَ َِ  :قال ؟نذ�م هذا ا با  كنَمت�م مكتو اً َُ 
س م اب ب�ـر الصـدي  عن كع  قال كن اِ «خرج ابن عساكر يف تاريخ دمشـق أو

َذل  انه كن ياجراً بالَام فراي رؤ�ا فقصـها ا بـ�اء الر اهـ  سٌِه بوح َن المماء 
 .َن مكه :قال ؟نتَين َفقال ل َن 
ُ فاَ  :قال .َن قر�ش :قال؟ هايا َقال َن  فانه  ،رؤ�اك   اهللاُ صدا  :ياجر قال :قال ؟نتَش �

َخليفته بعد مويه فاها  عث ها ابو �ر حت بُ يٌعث نب َن قوم  ي�ون َز�ره   حيايه 
�ا الت رَيـت بالَـام فعانقـه الرؤ :قال ؟عفجاءه فقال يا ُمد َااللل ا َا يدا  الب
ٌا   .203F2»ل َا ب  عينيه َقال اخهد ان  رسول اهللاَق

العرش  ع هي ب رَيُت للة اُ  عن ا قال قال رسول اهللا«خرج ابن عساكر أو«

  .204F3»بو �ر الصدي  عمر الفارَ  عثمان ذَالور�نَال اهللا ُمد رسول اهللا إ �مكتو ا ال 

وسط وابن عساكر واحلسن بن عرفه يف جزئته  األخرج ابويعيل والطرباين يفأو

المماء َامرَر تمماٍء  رش ب اللله عُ  :عن اب هر�ره قال قال رسول اهللا«مشهوره ـال

َجدَ اس� فيها مكتو ا ُمد رسول اهللا َ  .205F4»بو �ر الصدي  خلفَاال 
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 البعن اب الر اء عن «خرج الدار قطني يف االفراد واخلطيب وابن عساكر أو

206Fندهرِ ب   الفراش فِ  ىهاُ  ةرَيت لل :قال

ال اهللا إ �خضاء فيها مكتو  بنور ابيض ال 1
 .207F2»ُمد رسول اهللا ابو �ر الصدي  عمر الفارَ 

عن اب المن ا بن عٌدا� اما خ� «خرج ابن عساكر وابن النجار يف تارخييهام أو

اها خجره َرٍ  اسو  ينفتَ عن َر ه كٌ�ه يت   بعض قرَالر� قال  خلت ب   امند فر
ٍُ ابيض ال ئالرا ةطيٌ ال اهللا ُمد رسول اهللا ابو �ر إ �ه سو اء عليها مكتوٌ  ب

حٌه لم يفتَ  لإالصدي  عمر الفارَ  فَككت   ذل  َقلت انه َعمول فعمدَ 
 .208F3»ففتحتها فرَيُت فيهما كما رَيت   ساير الور  َ� ال� َنه شء كث�ٌ 

ٰ ﴿ :ةائدـمـيف سوره ال قال اهللا تعاىل اَ   ُ �ه
 
َِن  � َ َّ  ْ دورا ن ء ام  َّ َ رۡ  م  مۡ  ت  ن ِمد�و رۡ  ۦدَِدِهِ  ِ   َ  ف  ف 

 
ۡ
و � ِ� َ أ رۡ  َّ مۡ  �ٖ بِق  ُو ُه ِ ُهرن هو  ُو ِِ �و ذِّلةٍ  ۥٓ و 

 
ۡ � �    أ ؤۡ ُ ِِّز�ٍ  ِمدِ�  مو

 
ٰ لۡ � �    أ ٰ  فِرِ�ن  �  وع  َو�  َو بِيلِ  ِ�  ُِ ِ � س  َّ   �  و 

ة  ُ رۡ  �  افورع   ٓ  م   � ��ِٖ�  ٰ ِ � لو ف ۡض  ُِك  �  ن َِيهِ َوؤۡ  َّ ٓ  م  ا  ّ  � ۚ و �و   ءو َّ  ٰ َِيمٌ  ِسعٌ �    .209F4]54المائد: [ ﴾٥ ِ 
اي مؤمنان هر كه برگردد از زمره شما از دين خود پس خواهد آورد خداي تعالي « :يعني

براي مسلمانان درشت  اند متواضع ،يدارند او رادوست م گروهي را كه دوست ميدارد ايشان را و
ترسند از مالمت مالمت كننده اين بخشايش  نمي كنند در راه خدا و مي بر كافران جهاد اند طبع

  .»خدا جواد داناست خداست ميدهدش بهر كه خواهد و

ا﴿ مو  ِّّ�م  ه�و ِِ و � و  و  َّ ر�و ِ سو َِن  �و   ۥو  َّ  ْ دورا َِن  � ء ام  رع  َوقِ  َّ َ رٰ � يمو َّ �وؤۡ     ُ رٰ � تورع  و  مۡ     ُّزك   و هو
 ٰ   .210F5]55: ةالمائد[ ﴾٥ كِعورع  � 
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آن مؤمنان كه  رسول او و ياري دهندهء شما خداست و جز اين نيست كه كار ساز و« :يعني
يا نماز نافله بسيار  اند ايشان خشوع كنندگان را و اتدهند زك مي بر پا ميدارند نماز را و

  .»ندخوانندگان

ّل  و م ن﴿ ت ر  و  َّ  � �  ر�  ِ سو َِن  �و   ۥو  َّ  ْ دورا ِ � ب  ِحزۡ  ف إِعّ  ء ام  مو  َّ ٰ لۡ � هو ُورع  �    .211F1]56: ةالمائد[ ﴾٥ َِ
ن ابا مؤمنان پس هر آئينه گروه خدا هم هر كه دوستي پيدا كند با خدا وبا رسول او و و«

  .»است غالب

ٰ ﴿ :قوله تعالي اَ   ُ �ه
 
َ �َِ ْ  ن  َّ دورا غرض از اين كالم اخبارست بآن حادثه كه در مرض  ﴾ء ام 

اعالم تدبيري كه خدا تعالي  متكامل شد و بعد انتقال او پيش آمد و موت آنحضرت
در غيب الغيب مقرر فرموده است تا چون آن حادثه رو بدهد علي البصيره باشند از آن 

 بير رو نمايد در اهتمام آن كوشند وچون آن تد واضطراب بر بواطن ايشان غالب نيايد و
 .بذل مساعي در اتمام آن سعادت خود دانند

در هر  سه فرقه از عرب مرتد شدند و شرح اين حادثه آنكه در اواخر ايام آنحضرت
فتنه عظيم بر پا شد  قوم وي تصديق او كردند و دعي نبوت برخاست ومفرقه شخصي 

ج دعوي ذحتمام داشت در ميان م ي دستشعبده باز ذوالخمار عنسي كه در كهانت و
جمعي از مسلمين كه همراه او بودند  و بجانب معاذ بن جبل آنحضرت .نبوت نمود

 فيروز ديلمي ازانجماعه متصدي قتل او شد و .نامه نوشت تا براي قتال او آماده شوند
ر خارج د فاز فيروز و :فرمودند بر صورت اين ماجرا بوحي مطلع شدند و جناب نبوي

اين اول مژده فتحي بود كه و  رسيد ول بصديق اكبرخبر اين واقعه آخر ربيع األ
 .حضرت صديق اكبر بآن مسرور گرديد

بجانب   مسيلمه كذاب در ميان بني حنيفه در شهر يمامه بدعوي نبوت برخاست و و
االرض ن مسيلمه رسول اهللا الي محمد رسول اهللا اما بعد فان نامه نوشت م اقدس نبي

 نصفها لي ونصفها لك واين نامه را بدست دو كس بحضور مقدس فرستاد آنحضرت
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ن َلو ال  :نعم فقال الب :قاال ؟رسول اهللا ةّن مميلمَا�َهدان «آن دو كس را فرمودند 
ن ُمد رسول اهللا َِ « :بعد از آن جواب نامه او نوشتند .قتل لض ت اعناقكماالرسل ال يُ 

 .212F1»للمتق  ة يورثها َن �َاء َالعاقٌهللارض ن اْإَا بعد فَا  الكذ ةمميلم لإ
تدبير دفع او نافرموده برفيق اعلي  مريض شدند و بعد از اين ماجرا آنحضرت

را با جيشي كثير بطرف مسيلمه روان فرمود و  بن وليد خالد صديق اكبر .پيوستند
آن كذاب را بكشت  ) حمزه(بن حرب قاتل سيد الشهداء  وحشي ،كار او را آخر نمود

 .بعضي از ايشان تائب شدند جموع او متفرق گشتند و و
بعد  و طليحه اسدي در ميان بني اسد مدعي نبوت شد هم در حيات آنحضرت و

خالد آن  .را بر سر آن جماعت فرستاد خالد بن وليد حضرت صديق انتقال وي
د در غزوه قادسيه ترد ان شد ون مسلمآبعد از  جمع را هزيمت داد طليحه بگريخت و

213Fنمايان بعمل آورد

2. 
214Fواثيهء جقري بعد از آن فتنه ردت بغايت بلند شد اكثر عرب غير حرمين و

راه ارتداد  3
در باب اين جماعه فقهاي صحابه با هم در  .منع زكوه نمودند اي فرقه پيش گرفتند و

گفت  از آنجمله عمر فاروق .نباشد قتال بايشان جائز اند مباحثه افتادند كه اهل قبله

قَدُ  ،اّلاَس  ََُقايُِل  َكيَُف « ِ  رَُسوُل  قَاَل  ََ َّ َُ  :ا ِمُر
ُ
نُ  َ

َ
قَايَِل  َ

ُ
ُقولُوا َحّت  اّلاَس  َ َ  الَ  ََ

َ
 إِالّ  إِل

 ُ َّ ّ�  َعَصمَ  َ�َقدُ  قَالََها َ�َمنُ  .ا َِ  ُ
َ
ال َ�ُفَمهُ  ََ ِ ا َعَ  ََِحَمابُهُ  ،ِبَّقهِ  إِالّ  ََ  :فقال ابو �ر َّ

قَايِلَنّ 
ُ
نُ  ْ ِ  ،الَُمالِ  َحّ   الّزَكةَ  فَإِنّ  ،ََالّزَكةِ  الّصَ ةِ  َ�ُ َ  فَّرَ   ََ َّ ا ِِ  لَوُ  ََ نَُعو

نَاقًا ََ  َكنُوا ََ
  يُؤَّ ََ�َها
َ
ِ  رَُسولِ  إِل َّ نُِعَها َعَ  لََقايَلُتُُهمُ  ا َمرُ  قَاَل  .ََ َُ   ِ�ّنُ  إِالّ  ُهوَ  اََ  فََوا

َ
ُ  َشَ َ  قَدُ  َ َّ  ا

ِب  َصُدرَ 
َ
نّهُ  َ�َعَرفُُت  بَُ�رٍ  َ

َ
َ   َّ

ُ
215Fخرجه الشيخان وغريمهاأ .»ال

4.  
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كه داعيه قتال در شرح تدبيري كه خداي تعالي براي اين حادثه مقرر فرمود آنست  و
اين فتنه در  قول آنحضرت بود آن سرّ باهتمام تمام فرو ريخت و خاطر صديق اكبر

  .216F1العصمه فيها السيف رواه حذيفه
طلب  از صديق اكبر نكه فاروق اعظماكثر صحابه در اين امر متوقف بودند تا آ

ٌا اَ « :حضرت صديق فرمود رفق نمود و  ؟.217F2»س مار   اإلخوا  ةنت   الاهليَار ج
لك سوال در ميان آمد قال انس بن ما نيز مانند اين جواب و با حضرت مرتضي و

وقالوا اهل القبله فتقلد ابوبكر سيفه وخرج وحده فلم  اةمانعي الزك قتالَ ةكره الصحاب
218ا من الخروجيجدوا بدF

3. 

اخرجها  .»بتداء ثم حدناه عليه   االنتهاءكرهنا ذل    اإل« : وقال ابن مسعود

219Fالبغوي وغريه

4.  

 كه محاذي اوريختند بمنزله چراغي بود هر  كه در قلب حضرت صديقي  داعيه
 شد تا آنكه جموع عظيمه از مسلمين مهيا براي قتال شدند و مي افتاد بنور او متنور مي

َل  حص  يقول َا باَقال ابو �ر بن عياش سمعت « .سعي هر چه تمامتر بكار بردند
اخرجه  »ةء   قتال اهل الر انِيب ب�ٍر قام َقام نب َن اَْبعد الِي  افضل َن 

220Fالبغوي

5.  

از  مرتسم شد و الهيه كه در نفس نفيس او(اراده) اين اشاره است به تحمل داعيه  و
 .آنجا اهتمام بامر جهاد در خاطر مسلمانان مرسوم گشت

ف�ل  عن القاسم بن ُمد عن ع�َه انها كنت يقول يو� رسول اهللا«خرج ابوبكر أ
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221Fباب ب�ر َا لو نزل بالٌال ماضها

 َاريدَ العر  فوا� َا ةمدينـبالالفا    ا اَ ُشَ اِ  1
َغنايها   اإلَ طار الإاختلفوا   نقطه  ََن راي  :َ�نت يقول َع هذا ،س مب لطها 

َاهللا احوذياً عمر بن الطا  عر  انه خُ  َجدهل  غناًء ل س م كن   َقد اعدا  �ميج 
رۡ ﴿: قوله تعالي .222F2»قرانهال مور اَ   َ   ف  ف 

ۡ
و � ِ� َ أ رۡ  َّ اين آوردن باين وجه نيست كه از  ﴾�ٖ بِق 

كه در قلب  ةمسلمين جمعي را بسبب داعي ةعدم بوجود آرد يا از كفر باسالم بلكه از زمر
رهي زند تا همه در ميان ايشان گ صديق اكبر ريختند منبعث گرداند بسوي جهاد و

الهام او  يعني آن هيئت اجتماعيه بتدبير الهي و ،حق باشند ةخود آورد ةبصورت اجتماعي

مۡ ﴿: قوله تعالي .بالقاي داعيه در قلوب ايشان متحقق گشت ُو ُه ِ ُهرن هو  ُو ِِ �و ذِّلةٍ  ۥٓ و 
 
 �    أ

� ۡ ؤۡ ُ ِِّز�ٍ  ِمدِ�  مو
 
ٰ لۡ � �    أ ٰ  فِرِ�ن  �  وع  َو�  َو بِيلِ  ِ�  ُِ ِ � س  َّ   � ة  ُ رۡ  �  افورع   و  ٓ  م   .]54: ةالمائد[ ﴾�ِ�ٖ � 

غير  دو در ميان ايشان و عباد او و دو از آن در ميان خدا و اينجا شش صفت مذكور شد
هر كه كافر  و ،كنند مي ايشان از بني آدم هر كه مؤمن است به نسبت او معامله والد با ولد

شوند در  مي از جوارح الهي ةاست در حق او مثل جبرئيل در وقت صيحه ثمود جارح
 .اهالك فعل اتالف و

فعل جهاد وفي معناه االمر بالمعروف والنهي عن  دو صفت در نصرت ملت يكي و
مانند آن، آن داعيه متالشي  يكي قوت داعيه او كه بگفت مردم يا بسبب قرابت و المنكر و

ٰ ﴿ نه گردد ِ � لو ف ۡض  ُِك  �  ن َِيهِ َوؤۡ  َّ ٓ  م  ا  ّ  � ۚ و �و   ءو َّ  ٰ َِيمٌ  ِسعٌ �   ِ﴾ 

﴿ ٰ  و .بيان منزلت آنها عند اهللا صال واست عظيم القدر در تحقيق تثبيت اين خ ﴾ُِك  ف � 
از مشاهد  ةنمون حديبيه بود و لو غزوه بدر وشود كه قتال مرتدين ت مي از اينجا معلوم

 .عظيمه القدر
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ا﴿: قوله تعالي مو  ِّّ�م  ه�و ِِ و � و  و  َّ ر�و ِ سو انما در كالم عرب براي دليل  .]55: ةالمائد[ ﴾ۥو 
 .آيد مي تثبيت او تحقيق و جمله سابقه و

ترسيد جز اين  مي جموع مجتمعه ايشان چرا يعني اي مسلمانان از ارتداد عرب و
ريزد الهام خير  مي شما در حقيقت خدا است كه ةياري دهند ناصر و نيست كه كار ساز و

اوست  ةرسول او كه سر رشته ترغيب بر جهاد در عالم آورد و ،نمايد تدبير امور مي و
 .ر دستگير ايشان استوبراي امت خود بدعاي خي

نيايش  ايتاء زكوه بوصف خشوع و صلوه و اقامته در ظاهر محقين اهل ايمان كه ب و
خداي تعالي بر دست ايشان كارهاي نيك در عالم  تحمل داعيه الهيه كنند و و اند متصف

 .سرانجام فرمايد
است لفظ عام است شامل همه  ق اين آيت صديق اكبرماصد سبب نزول و و
223Fدخول سبب نزول قطعي ن ومحقي

1. 

ا﴿ب جعفر ُمد بن ا الاقر َعن «خرج البغوي أ مو  ِّّ�م  ه�و ِِ و � و  و  َّ ر�و ِ سو َِن  �و   ۥو  َّ 
 ْ دورا  .»مؤَن ـهو َن ال :انها نزلت   ا فقال :مؤَن  فقيل لـنزلت   ال ﴾ء ام 

ٰ ﴿ قصه موضوعه روايت كنند و نه چنانكه شيعه گمان بردند و  را حال از ﴾كِعورع  � 

�وؤۡ ﴿ رٰ � تورع  و   برتافتن انگشتري بجانب فقيري در حالت ركوع فرود گيرند و مي ﴾   ُّزك 
خداي تعالي اعضاي ايشان را از هم جدا  .سباق آيت را برهم زنند سياق و آرند و مي

 .يات متسقه بعضها ببعض را از هم جدا كردندآسازد چنانكه ايشان 

َِن  �و  ﴿ ْ ء   َّ دورا َِن  � ام  رع   َّ َ رٰ � َوقِيمو َّ  اليت مسلمانان وومفهوم اين كالم آنست كه   ﴾   ُ
كار سازي ايشان خصوصاً در مثل اين حوادث عظام بسابقين متصفين بصفات كمال الئق 

 .است نه غير ايشان

                                           
 در مصداق آيت قطعي و يقيني است. ي كه سبب نزول آيت باشد داخل شدن اويعني آن شخص -1
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ّل  م ن﴿: قوله تعالي ت ر  يب ترغ خليفهء رسول و رسول و امرست بطاعت خدا و ﴾َّ  � � 
 .سعادت محصور است در آن بيان آنكه غلبهء اسالم موقوف است بر آن و و ،است بر آن

انجاز  خداي تعالي راست است و ةچون اين همه بيان نموده شد بايد دانست كه وعد
زيرا كه فوجي مجتمع براي قتل اهل  ،واقع نشد اين وعده در زمان حيات آنحضرت

د متطاوله نيز قتال مرتدين بجمع دشيخين در اين م بعد ارتداد در آن زمان نه برآمد و
ده صديق اكبر نصب آالت قتال بوقوع نيامده المحاله مصداق وعده جنود مجنّ رجال و

احسن وجوه  بعون الهي در اسرع حين و كه بجهت محاربه مرتدين برآمدند و است
ين يكي از لوازم ق مرتدرَنصب قتال باف جمع رجال و و .سرانجام آن امر عظيم دادند

جهاد اعداء اهللا  زيرا كه خالفت راشده رياست خلق است در اقامت دين و ،خالفت است
رضا  ثنا و تابعان وي در اين اقامت ممدوح باشند و واعالء كلمه اهللا بوجهي كه وي و

ثنا بر ايشان  رضا و جهاد مرتدين از اعظم انواع اقامت دين است و و ،بايشان متوجه شود
  .ن آيات اظهر من الشمس في رابعه النهاردر اي

ّل  و م ن﴿ نيز بايد دانست كه و ت ر  و  َّ  � �  ر�  ِ سو  ي خليفه راشد وترغيب است بتولّ ﴾و 
اين اشاره است بوجوب انقياد  آن قطعي الدخول است و نص است و دمور صديق اكبر

 .داللت است بر تحقق خالفت حضرت صديق خليفه راشد و
كيد گواهي ميدهد بر آن كه آن جماعه در وقت أيد دانست كه حق سبحانه بتنيز با و

اين همه صفات كمال است پس  كذا كذا باشند و ين وقيام بقتال مرتدين محبوبين ومحب
با  امر او جهاد كردند وه بود جمعي كه ب نمي اگر حضرت صديق در خالفت خود بر حق

متصفين باوصاف  محبوبين و ند محبين واستخالف او راضي شده ب او بيعت نمودند و
 .كمال نباشند واللّازم باطل بشهاده اهللا تعالي

رۡ ﴿ نيز بايد دانست كه اينجا گفته شد و  َ   ف  ف 
ۡ
و � ِ� َ أ رۡ  َّ در ظاهر صورت  و ﴾�ٖ بِق 

اتفاق افتاد واين همچنانست كه  ه آوردن مسلمين از دست حضرت صديقاجتماعي
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ا﴿ :فرمود يۡ  و م  يۡ  ِّذۡ  ت  ِ م  ٰ  ت  ِ م   � ٰ  َّ  � ِ�نّ و  كذا يف  اتيان بقوم كذا و .224F1]17[األنفال:  ﴾ِ � 

كدام  .در آن اند  حضرت صديق كالجارحه تعالي و فعل حق است سبحانه و احلقيقت

 و ؟منزلت باالتر از اين منزلت خواهد بود بعد منزله االنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم

ٰ ﴿ ند او باشدمكمل مان كدام كامل و ِ � لو ف ۡض  ُِك  �  ن َِيهِ َوؤۡ  َّ ٓ  م  ا  ّ  � ۚ و �و   ءو ۡض لۡ � ذوو َّ  لِ ف 
ِظيمِ لۡ �  .]4: اجلمعة[ ﴾٤ ع 

ا﴿ نيز بايد دانست كه و مو  ِّّ�م  ه�و ِِ و � و  ورد نص صديق هر چند لفظ عام است اما م ﴾َّ
 سلمانان ودخول مورد نص در عام قطعي است پس صديق اكبر ولي م است و اكبر

صديق اكبر متصف باقامت  و .همين است معني خالفت راشده كارساز ايشان است و
اين معني يكي  وصف خشوع يا با وصف اكثار نوافل صلوه و ايتاء زكوه است با صلوه و

 .از لوازم خالفت خاصه است
 شود بآمر در عرف شائع بلكه آمر مي قتال منسوب نيز بايد دانست كه امر جهاد و و

وي در دل ديگران كار كند پس صفات ششگانه  بايد كه احق باين صفات باشد تا پرتو مي
اين معني از لوازم خالفت خاصه  كمل الوجوه متحقق باشد وأعلي  در صديق اكبر

تواند بود كه اينهمه صفات ششگانه صفات صديق باشد كه بطريق تعريض  مي است بلكه

�  ﴿: من قائل كام قال عزّ ادا كرده شد    و 
ۡ ْ  ت لِ ََ  ورا ْوُ

و
ۡض لۡ � أ مۡ  لِ ف  ةِ �و   ِمد�و ع  َّ  .]22النور: [ ﴾ُ

 ةياآل

اما بلفظ جمع بيان نموده آمد  است رضي اهللا عنه تنهامراد اينجا حضرت صديق 
  .چنانكه قاعده تعريض است

ن نامعني آنست  كه در صورت قتال مرتدين لوم الئمي كه از مسلما از قرائن اين و

�  ﴿ لوم كافران را اعتبار نيست پس ذكر آيد و مين باشد پيش ة  ُ رۡ  �  افورع   و  ٓ  م  تنها  ﴾�ِ�ٖ � 
مالمت پيش  براي صديق اكبر است چون در قتال مانعين زكوه صحابه اشكال داشتند و

                                           
1- 
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 اشكال وه ب ،ارتداد آن فريق محقق بود نزديك حضرت صديق كفر و گرفته بودند و
از  از بحث ايشان خوفي بر دل مبارك او راه نيافت و ود ومالمت آنجماعه التفات نه نم

ة  ُ رۡ  �  افورع   �  ﴿: ي خود باز نماند فذلك قوله تعاليأامضاي ر ٓ  م   � ��ِٖ�﴾. 

َۡ  قول﴿ :الفتح ةيف سور وقال اهللا تعاىل ِ َّفِ�  ّل خ   � ِمن   مو
 
اِب ِۡ ۡ� َۡ  ر  تو رۡ س  ٰ  ع  ِ  ْوِ�  �ٍ ق رۡ  ِّ� 

و
 أ

 
ۡ
َٖ  ٖس ب أ َ َِ ٰ  ش  مۡ تو�  ُو وۡ  تَِور� 

 
َۡ  أ و � ۖ رع  ْ  ف إِع َِمو را مو َوؤۡ  توِطيعو و � تِ�و جۡ  َّ

 
دٗ  ًراأ  َ ۖ ح  ّلرۡ  نع ا ْ َ ت ر  ا ا م   ك 

 ۡ ِّ ُۡ  ّمِن تومت ر  بۡ  لو �  ّذِ ع  مۡ �و ابًا �و ذ  مٗ  ِ  ِِ
 
 .]16[الفتح:  ﴾١ اأ

سوي جنگ را از باديه نشينان كه عنقريب خوانده خواهيد شد ب دگانانم بگو يا محمد پس«
زار سخت كه جنگ كنيد با ايشان يا آنكه ايشان مسلمان شوند پس اگر  كار انقومي خداوند

اگر رد گردانيد چنانكه رو گردانيده  نيك و فرمان برداري كرديد بدهد خداي تعالي شما را مزد
  .»بوديد پس از آن دعوت عقوبت كند شما را عقوبت درد دهنده

برطبق مضمون  سباق آيات و داللت سياق و مفسرين و وفق اجماع سبب نزول آيه بر
سال حديبيه اراده نمودند كه عمره بجا آرند پس  احاديث صحيحه آنست كه آنحضرت

سعادت اندوز  اهل بوادي را تا در اين سفر بركاب آنجناب دعوت فرمودند اعراب و
ي كه از ها سبب كينه زيرا كه احتمال قوي بود كه قريش از دخول مكه مانع آيند و ،باشند

احزاب در قلوب ايشان متمكن بود متعرض بحرب  احد و بدر و كشته شدگانجهت 
 در اين هنگام بحسب تدبير عقل البد است از استصحاب جمعي كثير تا از شرّ و ،شوند

گوش نكرده از اين سفر  بسياري از اعراب دعوت آنحضرت .قريش ايمني حاصل شود
مخلصين مسلمين  مال تعلل كردند و اشغال ضروريه در اهل وه ب يبعض تخلف نمودند و

موافقت را سعادت دانسته صحبت  پا به بشاشت ايمان ممتلي بودند مرافقت و كه سر تا
اختيار نمودند چون نزديك بحديبيه رسيده شد قريش بحميت جاهليت مبتال گشته مستعد 

م بيرون مكه د آنجا اتفاق افتاد و جدال شدند بعد اللتيا واللتي صلح مغلوبانه در قتال و
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225Fاحصار

بر  برهن گشت وبازگشتند چون در اين سفر اخالص مخلصان م ادا كردند و 1
 ،از جهت صلح مغلوبانه ب عظيم مستولي شده بود بسبب فوت عمره وخواطر ايشان كرْ

مغانم خيبر كه عنقريب بدست ه حكمت الهي تقاضا فرمود كه جبر قلوب ايشان نمايد ب
 آن مغانم را خاص بحاضرين حديبيه گرداند غير ايشان را اذن خروج نداد و يشان افتد وا

 .در آن مغانم شريك نگردانيد

رلو ﴿ :قال اهللا تعاىل ي قو ۡ � س  رع  ُ َّفو خ  َ قۡ � ِّذ ا مو ٰ  تومۡ نط  انِم   ِّ�  غ    م 
ۡ
اِ� أ وه  ذو ون ا َو ِو ۡمۖ ن ّتُِعۡ  ذ   �و

وع   َو ع َورِ�
 
ْ  أ ورا ُ ِ َّ  ُ ٰ  �و  � ِۚ � م  ك  رن ا ّلن قول َّ ٰ  ت ّتُِعو  � مۡ ك  و � ق ال   لِ�و ُۡ  ِمن َّ   .]15الفتح: [ ﴾لو � 

226Fخباراه ب و

  .نجماعه كه در حديبيه بيعت نمودندآرضاي خود از  2

َۡ ﴿ :قال اهللا تعاىل و � ِ ِ�   لّق  نِ  َّ  ِ � ۡ ؤۡ ُ رن ك   ِّذۡ  مِدِ�  مو ُ اَِعو ۡ  �و ِ � ت  �  ر   ج  ّّ  .227F3]18الفتح: [ ﴾ُ

 .بن قيس منافق تنها دال جإهيچكس از حاضران حديبيه از اين بيعت تخلف نه كرد  و

َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخُل  الَ  :قال ن رسول اهللاَ عن جابر« خرج البغوي وغريهأو
َ
 ِمّمنُ  َ

عَ  ََ َُت  بَا
َ
َجَرةِ  ت َّ  .228F4»ال

ه مقامات عاليه كرام در آن مشهد ب ةاين مشهد يكي از مشاهد خير است كه صحاب و
 .فائز گشتند

 .مغانمي كه بعد مهلتي بدست ايشان افتد مانند غنائم حنينه ب و
روم  آن مغانم فارس و مغانم اخري كه گاهي عرب بر آن قادر نشده بودند وه ب و

اخذ  دد ايشان اصالً غلبه بر آن جماعه وع كثرت عدد و شوكت و است كه بسبب قوت و

مو ﴿ :قال اهللا تعالي .گذشت نمي عرب مغانم از ايشان در خيال َو  َ  ِ و � و  انِم   َّ غ  ثِ�  ٗ  م   ﴾ك 

                                           
حج و يا عمره احرام ببندد و در راه به مانعي برخورد كند و نتواند به عمره و يا حج ي  اكر شخصي به اراده -1

 مي گويند، بر اين شخص دم (قرباني) الزم است.» احصار«خويش ادامه دهد اين حالت را 
 است. »به مغانم خيبر«بر  عطف -2
3- 
4- 
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ّجل  ﴿ مانند آن مغانم عرب است حنين و. ]20[الفتح:  ع  مۡ  �  ٰ  ل �و  � ِ مغانم خيبر است كه  ﴾ِذه

َۡ ﴿ متصل حديبيه بدست ايشان آمده
و
أ ىٰ و  ْ َ قۡ  ُ مۡ  ر  وا ِو َ يۡ  َِ اِ   مغانم فارس و. ]21[الفتح:  ﴾ُ 

 .وم استر
 .يح حال ايشان كرده شودضتف نيز حكمت الهيه تقاضا نمود كه تهديد متخلفين و و

َۡ  قول﴿ :قال اهللا تعالي ِ َّفِ�  ّل خ  ايشان است براي قتال  از آينده دعوت و .229F1]16الفتح: [ ﴾...مو
مل وافي در عواقب قبول دعوت أاولي باس شديد اعالم كرده آيد تا پيش از وقوع واقعه ت

230Fاحتماالت عقليه و ،چون روي دهد بر بصيرت باشند از آن عدم قبول آن كرده باشند و و

2 

َۡ ﴿ مشوش حال ايشان نگردد فذلك قوله تو رۡ س  231Fبطريق اقتضا ﴾ع  ِ 

از اين كلمه مفهوم شد  3
از اين دعوت  و ،كه در زمان مستقبل داعيي خواهد بود اعراب را بسوي جهاد كفار

اگر رد  اگر قبول دعوت كنند ثواب آن بيابند وتكليف شرعي متحقق خواهد شد 
دعوت بسوي جهاد اعظم صفات  خليفه راشد است و 232F4ناين الزم بي ب شوند وكنندمعاقَ

 .خليفه است

                                           
1- 
 ...؟احتمال اينكه جهاد به در گاه پروردگار قبول باشد يانه، در جنگ كاميابي حاصل شود يا نشود -2
دهد و آن  مي استدالل طوري است كه نتيجه صحيحي  شود، چهار طريقه مي وقتي كه از يك كالمي استدالل -3

 عبارت است از:
 استدالل شود. ها الفاظ استدالل شود و آن الفاظ به اين مقصد گفته شده باشد كه از آنعبارة النص: كه از  -1
 النص: از الفاظ استدالل شود مگر آن الفاظ براي اين هدف به كار برده نشده باشد. هاشار -2

 النص: از معناي لفظ استدالل شود و داللت لغوي بر آن معني موجود باشد. داللة -3

از معناي لفظ استدالل شود و صحت كالم بر آن معني عقال و يا شرعاً موقوف باشد... و اگر  اقتضاء النص: -4
باشد. براي  مي مذكور به طريق ديگري استدالل شود، آن استدالل فاسد و فاقد اعتباري  بغير از طرق چهاگانه

 شتر به كتب اصول فقه مراجعه شود.تفصيل بي
 ها م وملزوم آن تصور شود به مجرد تصور اين دو، عقل به لزوم در ميان آنالزم بين آن است كه آن گاه الز -4

بايد چهار عدد  ها يقين نمايد مثل اگر براي دو شخص به طور مساوي دو دو كتاب بدهيم الزم ميآيد كه كتاب
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اثبات خالفت او مفهوم شد در  وجود داعي بسوي جهاد و ةپس از اين آيت وعد
 ؟نطبق شداين اوصاف بر كدام شخص م تفتيش آنيم كه اين داعيان كه بودند و

گو اهل  اند يكي از آن اوصاف آنست كه دعوت براي اعراب باشد كه باديه نشينان
 .شهر را نيز دعوت كنند

معني اولي بأس شديد آن است  دوم آنكه دعوت بقتال كفار اولي بأس شديد باشد و
مدعوان همه شدت بأس بيشتر داشته باشند  داعيان و اند كه مستعد قتال شده ةكه از جماع

 و ،ضعف امر نسبتي است هر ضعيفي شديد است به نسبت اضعف ازو ال شدت وإ و
ا ه ب قوي و سنجد اگر به نسبت اين مستعدان اكثر و مي ليكن عرف عام با مستعدان قتال

معني اولي بأس شديد آن است كه  .اال نه تر باشند اولي بأس شديد گويند وبيشسباب 
بني آدم اقرب بغلبه ديده شود اگر چه فضل  بحكم عقول مفطوره در بمقتضاي قياس و

 .الهي بخرق عادت آن جموع مجموعه را بدست اولين بر هم زند
233Fزيرا كه تنكير قوم ،سوم آنكه دعوت براي غير قريش باشد

م غير فهماند كه ه مي 1
در صورتي كه مدعو اليهم قريش  في الحديبيه و االولين الذين دعا اليهم رسول اهللا

يل إتدعون گفته نشود س و یخرأ ةليهم مرإستدعون كالم چنين بايد ساخت باشند نظم 

 .قوم

اسالم يا قتال اين ه ال بإچهارم آنكه اين دعوت براي قتالي باشد كه منتهي نه گردد 
شكست بغاة مسلمين  قوم اولي بأس شديد نه دعوت براي احكام خالفت خليفه و

                                                                                                             
بر عالوه از باشد و اين الزم بين است. و اگر الزم طوري كه گفتيم نباشد يعني عقل براي لزوم در ميان دو چيز 

 دا كند، آن الزم غير بين است. الزم و ملزوم به چيز سومي نيز احتياج پي
 اسم بر دو قسم است: -1
كه شامل  »قوم«توانيم ومثل:  مي كه هر مردي را رجل گفته »رجل«اسم نكره كه داللت بر غير معين بكند مثل:  -1

 فارس. تواند خواه قوم از عرب باشد و يا از مي هر قومي شده
 كند.  مي اسم معرفه: كه بر شخص و يا چيزي عين داللت نمايد مانند: زيد كه بر همان مسماي خويش داللت -2
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(براي تقويه خالفت  ود اهل مدينه راچنانكه حضرت مرتضي كرم اهللا وجهه دعوت فرم
يا براي ترسانيدن  خويش و شكست دادن مخالفين در جنگ جمل و جنگ صفّين)،

در تبوك دعوت  چون هيبت افتاد باز گردند بدون قتال چنانكه آنحضرت دشمن و
در  چون قيصر از جاي خود حركت نه كرد بازگشتند و خروج بسوي روم و فرمودند بر
 .واقع نشدآنجا قتالي 

چون اين مقدمه دانسته شد بايد دانست كه اين داعي صادق است بر خلفاي ثالثه 
يا خلفاي  زيرا كه بحسب احتماالت عقيله اين داعي يا جناب مقدس نبوي است ،الغير

ميه يا بني عباس يا اتراك كه بعد دولت ثه يا حضرت مرتضي رضوان اهللا عليهم يا بني اُثال

  .مر عن ذلكاليتجاوز األ عرب سر بر آوردند

 حديبيه است و ةزيرا كه نزول آيت در قص ،دعوت كذا واقع نشد از آنحضرت
 بر هيچ يك دعوت كذا صادق ،معلوم است بعد حديبيه محصور و غزوات آنحضرت

هيچكس را از اعراب در آن غزوه دعوت نه  خيبر واقع شد و ةآيد متصل حديبيه غزو نمي

قل لن « :اضرين حديبيه ممنوع بودند از حضور در آن مشهد كما قالح فرمودند بلكه غيرِ
  .234F1»ييٌعونا كذل�م قال اهللا َن قٌل

الفتح پيش آمد في الجمله دعوتي واقع شد اما نه براي قتال قوم  ةبعد از آن غزو و
نظم  زيرا كه ايشان همان بودند كه دعوت حديبيه براي ايشان بود و ،اولي بأس شديد

  .نمايد مي بر تغاير اين دو قوم كالم داللت
اذل بودند از آنكه به نسبت  قل واَ »هوازن«زيرا كه  ،غزوه حنين نيز مراد نيست و

 انصار و از مهاجرين و دوازده هزار مرد جنگي كه در ركاب شريف حضرت نبوي

                                           
1- 
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هر چند   مسلمه الفتح نهضت كرده بودند ايشان را اولي بأس شديد گفته شود و اعراب و

ۡم ﴿ كمت الهي در مقابلهح ُ ۡت�و ج  ِۡ
 
مۡ أ تو�و  �ۡ 235Fجولتي در كار ايشان كرده باشد ﴾ك 

1. 

ٰ ﴿ زيرا كه ،غزوه تبوك نيز مراد نيست و مۡ تو�  ُو وۡ  تَِور� 
 
َۡ  أ و رع  � در آنجا متحقق نشد  ﴾َِمو

فوجي نه  روم چون هر قل جنبش نه كرد و غرض آنجا ايقاع هيبت بود در قلوب شام و
 .اجعت فرمودندفرستاد باز مر

يمن را بقتال كفار  ن بعد ايشان گاهي اعراب حجاز وم بنو عباس و بنو اميه و و
 .كما هو معلوم من التاريخ اند نخوانده

قال  .قطعاً اين دعوت مقيده در اين مدد متطاوله غير از خلفاي ثالثه متحقق نه گشت

الكذا   خ فته مميلمهُ  تل  فقُ  استخلف ابو �ر ٌض رسول اهللاقُ  ماـل« :الواقدي
سو  العنب َهر  تل ايضاً سجا  َاَْقُ  ةَقايل ب� حنيف ةع الٌوابن قَ  اَي ا ا 

ن َل عند ذل  فعوا  ب ب�ر الصدي ْ طاعت العرُ  َالَام َفتَ الماَه َ ال ةطليح
َجهه  لإيٌعث جيوخه  ممجد َقام ـ  ال ةقتال الرَم فجمع الصحاب لإالَام َص  

َذكر البيهم فحمد اهللا َاَ ف قد  علمو ان اهللا يعالإيها الاس َ :ثم قال ث� عليه 
َجعل�م َن ل�م باإلفضا  يمانا َ�قينا إُمد عليه الصلوه َالم م َزا �م  ةََس م 

مت علي�م نعمت ََنص�م نصا ٌََنا فقال في�م الوم اكملت ل�م  ين�م َ
الَام فقٌضه اهللا  لإكن بوجهه َهمته  ن الرسولَس م  ينا َاعلموا َرضيت ل�م اإل

َجه ال َاختارل َاليه يعال ن إالَام ف لإموامم َمملم  باهالهم َـاال َا� عزم ان ا
َسٌَلغ مل   رُض َ�ت ل اْمر� بذل  قٌل مويه فقال زُ َ رسول اهللا مَارقها ََِار ها 
رنا مُ  يا خليفه رسول اهللا :قالوا ؟اهللا زَي ل َنها فما قول�م   ذل  رح�م اَت َا

َجا باَ  َاطيعوا اهللا  :فرض طاعت  علينا فقال يعال هنا حيث خئت فان اهللامرك َ

                                           
ۡم ﴿چنانكه در قرآن كريم آمده است:  -1 ُ ۡت�و ج  ِۡ

 
د ۡ�ٍ ِّۡذ أ � ۡرم  حو مۡ و  تو�و  �ۡ در اين آيت به طور . ]25: التوبة[ ﴾ك 

 اند. فريق مقابل كم و ذليل بوده كه كند مي واضح خداوند متعال بيان
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هَرا عظيماً  بقومم َهّ  ففر  ابو �ر :قال .مر َن�ماْ َ�ََاطيعوا الرسول َ
مكه َ�نت هل َ منب فكت  الكتا  ال ملوك المن َامراء العر  َالـَنزل عن ال

َاحده تمم اهللا الرحن الرحيم َن عٌدا� عتي  ابن اب قحافه  الكت  كها يوَئذ �مخه 
نِيه  ال هو َنص� عإ � � احد اهللا اَي الإمملم  س ٌم علي�م فـال ال ساير
َجا  ُمد ه�م ال الَام لأخذَها َن ايدي الكفار فمن عول َا� قد عزَت ا ان ا

 ةانفرَا خفافا َثقاًال االي :رسول ثم كت  ةاهللا َطاع ةطاع الها  فليٌا ر ع َن�م ع
ل المن ا�  بن إل َن بعث َا َلهم َاقام َنتظر جوابهم َقدََهم فنن إثم بعث الكتا  

 .236F1»انت� كَه َال  خا م رسول اهللا
 حديث ظهور سرّ ارحه در اين دعوت وجكال بودن حضرت صديق برهان بر و

در اين واقعه  237F2هنبعث خمسه مثلَ عث جيشاًبإواقع است  قدسي كه در مخاطبه آنحضرت
كه از ميزان عقل معاشي بيرون است تا كرد اين نامه در دل مردم كاري  باهر بود و ظاهر و

كوشش عجيب از دست ايشان بر  يرموك چهل هزار كس مجتمع شد و ةآنكه در غزو
از زمان حضرت آدم تا اين دم واقع نه شده بود ظهور  فتحي كه هيچگاه روي كار آمد و

اين فعل حضرت  اهتمام ظاهر گرديد و كار اضعافا مضاعف از كوشش و كشود .نمود
قادسيه دعوت  ةبهمين اسلوب در واقع ،بصديق دستور العمل فاروق اعظم شد

 .اعراب فرمود

كه عجم يزد گرد چون خبر رسيد  ةحباب عند ذكر غزوه القادسياأل ةيف كتاب روض

هر يك از عمال ه ب امور خود مهيا ساختند اميرالمؤمنين عمر را بباد شاهي برداشتند و
 سالح دارد و بايد در آن ناحيه هر كرا داند كه اسپ و :خود نامه نوشت بدين مضمون كه

                                           
1- 
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مقاتله بود ساختگي نموده بتعجيل تمام بجانب مدينه روان  شجاعت و از اهل نجدت و
238Fسازد

1. 
براي كمك عبداهللا بن ابي سرح چون در  همچنين دعوت امير المؤمنين عثمان و
 .ستاك آنجا مقاتله در پيش كرد مشهور له با ميافريق

چون ثابت شد كه اين خلفا داعي بودند بدعوت موصوفه في القرآن ثابت شد كه 
 واب وبقبول آن مستحق ث خلفاي راشدين بودند دعوت ايشان موجب تكليف ناس شد و

  :يف سوره الفتح وقال اهللا تعاىلبعدم قبول مستوجب عذاب گشتند 

﴿ َٞ رلو  ّه ّم ِۚ � ِّسو َِن  �و   َّ هو  َّ ع  ٓ  ۥٓ م  ا َّ ِش
 
ّفاِِ لۡ � �    ءو أ

ٓ  كو ۡمۖ ب يۡ  ءو ِو�  ا ُو ٰ  د  ٮ مۡ ت ر  ّكعٗ  ُو َٗ  اِو ّج  اسو
ِ � ّمِن   ٗ� ف ۡض  ت غورع  َ بۡ  ِِۡض  َّ ٰ و  ۖ نٗ �  مۡ  ا اهو ُِم ِ�  ِسيم  رهِ ث رِ  ّمِنۡ  ووجو

 
� � � ردِ جو َه ُ  ٰ مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ ّ�رۡ � ِ�  م  ٮ  ِ �  ةِ

مۡ  ُو ث َو ِۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  و م  ز  َۡ  ٍع ك 
 
ج  أ ۡ�  ر  هو  ٔ  �   ۥهو  ٔ  ش   ِ ٰ  ت ر ىٰ سۡ ٱف   َ ظ  ت غۡ سۡ ٱف   ۥاز  رقِهِ  �    ِجبو �وعۡ  ۦسو

اع  � ِّ ُِمو  ِِ غِيظ   ُزه ِ ۗ لۡ � ب  ِ ّفا َ   كو  ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا ْ  ء ام  ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل مِمدۡ  ِت َِ�  جۡ  فِر  ٗ ّمغۡ  ُو
 
أ  ًراو 

 ۢ ِظيم   .]29[الفتح:  ﴾٢ �ِ 
در ميان  اند بر كافران مهربان اند نكه همراه اويند سختناآ پيغامبر خداست و محمد« :يعني

 لبند بخشايش از خدا وط مي سجده نماينده بيني اي بيننده ايشان را ركوع كننده و مي خودها
شود  مي آنچه مذكور ،عالمت صالح ايشان در روهاي ايشان است از اثر سجده ،خوشنودي را

 ستان ايشان است در انجيل ايشان مانند زراعتي هستند كه براد ت واداستان ايشان است در تور
 ،قهاي خودبر سا آورده است گياه سبز خود را پس قوت داد آن را پس سطبر شد پس با يستاد

آرد زراعت كنندگان را عاقبت حال غلبه اسالم آنست كه بخشم آرد خداي تعالي  مي به شگفت
كارهاي شايسته  و اند بسبب ايشان كافران را وعده داده است خداي تعالي آنان را كه ايمان آورده

  .»كردند از اين امت آمرزش بزرگ

 ديبيه همراه آنحضرتسوق كالم براي تشريف آن مخلصان است كه در سفر ح
قوله تعالي محمد رسول اهللا چون سخن در  .بشارت بغلبه ايشان بر جميع امم بودند و

                                           
1- 
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بهمين كلمه  در ستودن پيغامبر ستايش اين قوم افتاد الزم شد اوالً ذكر امام ايشان و
اكتفا كرده شد كه محمد رسول اهللا يعني كدام فضيلت است كه در ضمن رسول اهللا 

 .239F1»الصيد   جو  الفرا َ�ا « ؟نيامده

َِن  �و  ﴿: قوله هو  َّ ع  مراد از اين جماعت آنانند كه در سفر حديبيه همراه آنجناب  ﴾ۥٓ م 
 ردمعيت  ،حقيقت معيت زيرا كه سوق كالم براي تشريف اين جماعه است و ،بودند

 ةليه مادام للحقيقإاليلتفت ست امعيت دينيه مثال مجاز  و ،ست يا در سفرياجاي 

 .مساغ

 .در حديث مستفيض فضيلت اهل حديبيه آمده و

ٓ ﴿ قوله ا َّ ِش
 
در  اند فضائل مجموع(از اين جا فضائل اين گروه شروع مي شود) و  ﴾ءأ

  :دو نوع
  .حسن معامله كه در ميان ابناء جنس خود باشد -1
  .حسن معامله كه در تهذيب نفس خود بود -2

ه ميان ابناي جنس خود بدر ،فرمايد يم خداي تعالي هر دو قسم را براي ايشان جمع
 رحمت و و اند كنند كه قوت غضبيه را مقتدي بغضب الهي ساخته مي اين وضع معامله

ست وهر كه مردود اوست شدت غضب ايشان بر اند فت را موافق رحمت الهيه گردانيدهأر

                                           
در تاريخ يافعي آمده است كه ابتداي اين ضرب المثل طوري بوده كه چند نفر به قصد شكار به صحرا رفته  -1

خرگوشي شكار كرد و ديگري بچه آهويي و ديگري كبكي، اما يك نفر از آنها  ها بودند و در آنجا يكي از آن
از شكار شوهران شان  ها هايشان برگشتند. در خانه زنهاي شكارچي كاركرد وبه خانهه خر خيلي چاقي شگور

...، آن زني كه شوهرش .تعريف و تمجيد كردند. يكي گفت كه شوهر من خرگوش خوبي شكار كرد و ديگري

هر هاي تان در مقابل شكار شوشكار شوهر« :يعني. »كا الصيد ف جو  الفر« گوره خر شكار كرده بود گفت:
 .»من ارزش و اهميتي ندارد

باشند بقية صفات نيك و پسنديده  مي و در اين جا نيز چون جناب محمد رسول اهللا به صفت رسالت موصوف
 (مثل علم، شجاعت، سخاوت و...) در آن داخل است 
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اهللا خالق أق بهذا كمال التخلّ رحمت ايشان براي اوست و هر كه مقبول اوست رأفت و و
كه الصلوه معراج  اند اكثار صلوات مشغوله بين اهللا ب براي تهذيب فيما بينهم و و ،تعالي

 .المؤمن

 .بيان كمال اخالص ايشان است باطن ايشان موافق با ظاهر است  ﴾ٗ� ف ۡض  ت غورع  َ بۡ ﴿

مۡ ﴿ اهو رهُِِم ِ�  ِسيم  ه نيايش ايشان در بارگاه الهي نه خطره ايست ك يعني خشوع و ﴾ووجو
240Fكهرود بلكه ملَ مي از يك طرف ديگري

ايست راسخه كه عمري در تحصيل اين صفت  1
رنگ مناجات محيط و دلهاي ايشان از صلوات ايشان حظ وافر گرفته  و اند صرف كرده

پرتوي از انوار  ايشان طفاحه از دل ايشان جوشيد و ةبواطن ايشان شده تا آنكه بر چهر

 .اناء يتخَ بما فيه كا باطن ايشان بر ظاهر افتاده كه 

ٰ ﴿ :قوله تعالي مۡ  ُِك  �  ُو ث َو ٰ ّ�رۡ � ِ�  م  ٮ  ِ � مۡ  ةِ ُو ث َو ِۡ  ِ�يلِ ۡ�ِ � ِ�  و م  ز  ٰ ﴿ و  ﴾ٍع ك  اينجا  ﴾ُِك  � 

يۡ ﴿ :كزرٍع كقول يعال ةب�لماشاره است  ٓ و ق ض  ۡ  د ا  ِ ٰ  هِ ِّ  � ُِك  � 
 
عّ  ر  مۡ ۡ�

 
ابِر   أ ٰ  د   َ ٓ  � قۡ  ءِ ؤو رعٞ م   طو

 َۡ �  مه ِِ  .241F2]66[الحجر:  ﴾٦ ُِ

ِۡ ﴿ قوله تعالي ز  َۡ  ٍع ك 
 
ج  أ ۡ�  ر  كند بر  مي اينجا چهار كلمه گفته شد اول داللت ﴾هو  ٔ  ش 

شك  نمايد بر كمال نمو او كه بعد از آن نموي نيست و مي آخر داللت ابتداي امر و
از حالي بحالي تدريجاً بوقوع آمد بوجهي كه چهار مرتبه  نيست كه انتقال آنحضرت

المحاله مراد اينجا انتقاالت كليه است كه در چهار عدد  ،نمايد نمي بط آن عدد كثيرض
چون ماصدق اين كالم را تأمل كنيم انتقاالت كليه  محصور شود اين است داللت لفظ و

 :يابيم مي چهار عدد
اهل مكه همه مشرك بودند بتحريفات  در مكه مبعوث شدند و اول آنكه آنحضرت

                                           
ه آساني و شود كه در نفس انساني راسخ گشته باشد و به سبب آن اعمال ب مي ملَكه به آن كيفيت نفساني گفته -1

 حالت طبيعي از آن نفس صادر شود.
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پيدا شد بر اظهار آن قادر  اضرار برخاستند اينجا اسالم نو گشته بانكار و آباي خود مطمئن
 .نبودند

جهاد اعداء اهللا ه ب دوم آنكه از دست مشركين خالص شده بمدينه هجرت كردند و
تمام  بقتال غير ايشان تبعاً تا آنكه فتح مكه نمودند و مشغول شدند بقتال قريش قصداً و

از نواحي زمين  ةت گشت اينجا صورت بادشاهي ناحيراس حجاز در اطاعت آنحضرت
 .از دار دنيا برفيق اعلي انتقال فرمودند در انتهاء اين حال آنحضرت پيدا شد و

حركت سوم آن بود كه شيخين با دو بادشاه ذو شوكت كه بر تمام عالم غالب بودند 
از  م گشت وقيصر قصد جهاد نمودند تا آنكه هر دو دولت پائمال شوكت اسال كسراي و

  .نشاني نماند آنها نامي و
قيصر  ه كسري ورد كاريها كه ملوك نواحي را كه در اصل باج دحركت چهارم خُ

رواج  شوكتي بهم رسانيده بودند بر انداخته شود و در حد ذات خود نيز قوتي و بودند و
ب قضات منصو در هر شهري مساجد بنا شوند و اسالم در بالد مفتوحه پديد آيد و

ر عنه در انتقاالت مفتيان فقه مسكن گيرند چون خبر را با مخب روات حديث و گردند و
  .كليه مطابقت يافتيم معلوم شد كه مطمح اشارت قرآن همين انتقاالت بوده است

َِن  �و  ﴿چون اين مقدمه واضح شد بايد دانست كه خلفاء از جمله  هو  َّ ع  بودند   ﴾م 

ٓ ﴿ بالقطع پس ا َّ ِش
 
ّفاِِ لۡ � �    ءو أ

ٓ  كو مۡ ب يۡ  ءو ِو�  ا ُو اين يكي از لوازم  وصف ايشان باشد و ﴾...د 

 مرمي بصر در  خالفت شيخين است و ﴾َ ظت غۡ سۡ ٱف  ﴿مطمح اشارت  خالفت خاصه است و

ٰ  ت ر ىٰ سۡ ٱف  ﴿ رقِهِ  �   نيز  وقوع آمد وه ب كاريهاست كه در زمان حضرت عثمان ردخُ﴾ۦسو
وجود كلمه ايشان بقصد خليفه وقت يا بغير قصد او  ين ومسلم ةآنچه بعد ذهاب فرق

رسوخ قدم  ن خلفاء وأبمجرد تدبير الهي صورت گرفته است اينجا معلوم شد فخامت ش

اهللا بوجهي واقع  كلمةاعالي  آنكه بدست ايشان جهاد اعداء اهللا و ايشان در تائيد اسالم و

 د.ردموجب ثناي جميل گ شد كه مقبول جناب ربوبيت باشد و
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عۡ ﴿ :قوله تعاىل اع  � ِجبو �و ِّ رع امسلمين ز ةزيرا كه در قصب ،اشاره بكمال رضا است ﴾ُزه

 .حضرت الوهيت است

َ  ﴿ :قوله تعاىل  ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا ْ  ء ام  ِمَورا  ِ ٰ � و  َّ ٰ ل مِمدۡ  تِ َِ�  نهم راجع است ضمير م ﴾ُو

هو  ٔ  �  ﴿ بآنچه از  ِ ٰ  ر ىٰ ت  سۡ ٱف   َ ظ  ت غۡ سۡ ٱف   ۥاز  رقِه �   مفهوم گشت يعني اسالم غالب خواهد  ﴾سو
جمعي ر جمعي كثير در اسالم داخل خواهند شد وعده كرده است خداي تعالي م آمد و

عمل صالح نمودند اجر عظيم كه نعيم مقيم است قال  را كه از اين جماعه ايمان آوردند و
حتي يعطوا الجزيه عن يد وهم  :كتابمر بمقاتله اهل الأاهللا تعالي في سوره التوبه بعد ما 

242Fصاغرون

رباباً من دون اهللا ما يقتيض غضب اهللا أاذهم وبعد ما ذكر من كفرهم واخت 1

ۡطِ� ﴿ :مر بقتلهمعليهم واأل ع �و
 
وع  أ َو ِ هۥو  ٔو َورِ� ع َوتِّم نور

 
و ِّّ�ٓ أ َّ �  �

ۡ
َ � ُِۡم و  ٰهِ فۡ� 

 
ِ بِأ َّ �  ِ ْ نور را

 ٰ رِه  �ۡل�  ُ ۡر ك  وع  و  ِّهِۦ  ٣فِرو هۥو �   �ّ�َِِن �و ُِر  وۡظ ِِ  ِ َّ ٰى و دَِِن �ۡ�   َ ُو
ۡ وۥ بِٱُ ر�  ِ سو ل   ِۡس 

 
ِٓي أ َّ ر  � هو

رع   ۡ�ِ�و رِه  �ُۡمو
ُ ۡر ك   .243F2]33-32: التوبة[ ﴾٣و 

وع  ﴿ :اهللا مفرتين عىلـثم قال يف سوره الصف بعد ما ذكر ال َو وطۡ  َورِ� ْ  ٔو ِ� ِِ ِ   را ِ � نور َّ 
فۡ 
 
ٰ بِأ ُِمۡ �  و �و   هِ تِمه  َّ ِ  مو ِِه ُ رۡ  ۦنور رِه   و  ٰ لۡ � ك  وع  �  ر   ٨ فِرو ِيٓ � هو َّ  ِۡ

 
ل  أ و  س  ر�  ِ  ۥِ سو  ٱب

ۡ ىٰ ُ  َ دَِنِ  ُو  َِّ ۡ�  � و 
وظۡ  هو ِِ   ۥُِر 

ِّهِ  ّ�َِنِ � �   ُ رۡ  ۦ�و رِه   و  ۡ � ك  ُ ِ�ۡ رع  مو      .244F3]9-8الصف: [ ﴾٩ �و
 دهان خويش وه برا ايشان كه فرو نشانند نور خدا  غير نصاري و خواهند مشركان و مي«
كند خدا تعالي مگر آن كه تمام گرداند نور خدا را اگر چه ناخوش دارند آن را كافران  نمي قبول

دين درست تا غالب سازد آنرا بر اديان همه آن  اوست آن كه فرستاد پيغامبر خود را بهدايت و
  .»اگر چه ناخوش باشند از آن مشركان

                                           
1- 
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جميع اهل اديان منسوخه عموماً اعتقاد  وق كالم براي آنست كه نصاري خصوصاً وس
 (ابراهيمي) در پي عداوت دين حق كه حنيفي سوء در جناب ربوبيت بهم رسانيدند و

 ت وج غضب الهي گشت لهذا ارادهء ايزدي متعلق شد بكباين معني مهي است افتادند و
ر هم زدن ايشان در غيب الغيب چنين مقرر شد ب صورت كَبت و ق وبر هم زدن اين فرَ

اظهار دين ه دين راست كرده شود بوجهي كه مفضي گردد ب كه ارسال رسول با هدايت و
 .حق بر جميع اديان

وع  ﴿: قوله َو وطۡ  َورِ� ْ  ٔو ِ� ِِ ِ   را ِ � نور فۡ  َّ
 
ٰ بِأ   .بدو وجه مفسر شود ﴾هُِِمۡ � 

ف دهان فرد ميرد ه پكه ب اند گمان نموده يكي آنكه نور اهللا را چراغي يا آتش قليلي
 .!حاش هللا اين نور خدا است فف دهان را آنجا چه گنجايش

 امر را بر كسيكه ضعيف العقل است مشتبه نمايند و مي شبهات باطله ايراد كهديگر آن 
اين فعل نقصاني پذيرد حاش هللا اين مراد حق است ه سازند بخيال آنكه دين اسالم ب مي

 .و را نتوان ناقص ساختسبحانه ا

وظۡ ﴿: یقوله تعال هو ِِ   ۥُِر 
ِّهِ  ّ�َِنِ � �   چون ظهور دين حق بر جميع اديان در زمان  ﴾ۦ�و

مجوس با طمطراق خود قائم بودند  و ازيرا كه هنوز نصار ،صورت نه گرفت آنحضرت
 .ماندند عامه مفسرين در تفسير اين آيه فرو

  .«245F1ذل  عند نزَل عَس« :قال الضحاك

  .246F2»ةالين كه بالجج الواضح َقال المن بن الفضل لظهره ع«

ن أ يان باْ رسول ع ههر اهللاُ َ« :قال امام شافعي سخني از اين همه استوارتر آورد
اع الشك  ينان  ين ن ُجا أههره بَ يان باطل َقد ل  َن سمع انه ال  ََا خالفه َن اْ

                                           
1- 
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َ ين اَْ 247Fَي هل الكتا  

بعض  ىس م َاعط  حت  انوا باإليا َا اْ قهر رسول اهللاف 1
َجرَ  .248F2»الين كه فهذا ههوره ع ةعليهم حكم ىهل الكت  الز�ه صاغر�ن 

  :ستا رسد دو چيز ضرور مي گويد عفي عنه چون در معني آيتي اشكالي بهم مي فقير
ه وف بألاح عقل كه مركنند در ميزان ص مي ي كه تقريرايكي آنكه كتاب اهللا را با معن

  .ال آن معني را ترك نمائيمإهام نباشد بسنجيم اگر هر دو با هم موافق شدند فبها ووا
ن قرآن مبي زيرا كه وي ،پيشواي خود سازيمرا  ديگر آنكه حديث آنحضرت

اخذ جزيه  يهود خيبر و مجوس هجر و ي نجران وابر نصار چون غلبه آنحضرت .است

وظۡ ﴿كلمه  يك پله نهيم و خراج از ايشان در و هو ِِ   ۥُِر 
ِّهِ  ّ�َِنِ � �   ديگر گزاريم  ةدر پل ﴾ۦ�و

غلبهء تمام آن  ،قليله از اهل دين غلبه بر اديان نباشد ةبا هم موافق نه شوند غلبه بر طائف
حاميانش همه بر هم خورند تا آن كه هيچ كس  آن دين مستباح گردد وة است كه بيض

 .شرف آن دين مطلقاً زائل گردد و عزّ وداعي آن دين نماند 

نُ « خرج مسلمأفقد  اما حديث النبي يَاِض  ََ ّ  ِحَارٍ  بُِن  َِ ِِ نّ  الُُمَجاِخ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  ا

ََ  قَاَل  الَ  « ُخُطٌَِتهِ  ِف  يَُومٍ  َذا
َ
ِّ  إِنّ  َ ِِ  َر َمَر

َ
نُ  َ

َ
َعلَّمُ�مُ  َ

ُ
ا َ ِِ  َعلَّمِ�  ِمّما َجِهلُتُمُ  ََ  ُكّ  َهَذا يَُو

الٍ  َلُتُهُ  ََ
َ
ًٌُدا � ِّ  َحَ ٌل  ََ ِِ ِِّ�ُهمُ  ُكُّهمُ  ُحنََفاءَ  ِعٌَاِ ى َخلَُقُت  ََ ََتُُهمُ  ََ

َ
يَاِط ُ  َ َّ  فَاُجتَاَلُُهمُ  ال

نُ  ُت  ِ يِنِهمُ  ََ ََ ا َعلَيُِهمُ  َََحّر ُحلَلُُت  ََ
َ
َُُهمُ  لَُهمُ  َ َمَر

َ
نُ  َََ

َ
ُ�وا َ ا ِب  �ُُشِ نُ  لَمُ  ََ

ُ
ِِنّ  ُسلَُطانًا بِهِ  ِزُل َ ََ 

 َ َّ   َ�َظرَ  ا
َ
ُهِل  إِل
َ
رُِض  َ

َ
نُ  َ�َقايَا إِالّ  َََعَجَمُهمُ  َعَرَ ُهمُ  َ�َمَقتَُهمُ  اْ ُهلِ  َِ

َ
ِكتَاِ   َ

ُ
قَاَل  ال  إِّ�َما ََ

ُ�تَِليََ   َ�َعثُتَُ  
َ
ُ�تَِ�َ  ْ

َ
ُت  بَِ   َََ

ُ
نَُزل
َ
ِملُهُ  الَ  ِكتَابًا َعلَيَُ   َََ ُِ ُقَرُؤهُ  الَُماءُ  ََ َ�ُقَظانَ  نَايًِما ََ ِِنّ  ََ ََ 

 َ َّ ِِ  ا َمَر
َ
نُ  َ

َ
َحّرَ   َ

ُ
ا َ ًَ ُ وا إًِذا رَّ   َ�ُقلُُت  قَُر� ُِ ثُلَ ِس  ََ

ُ
ةً  َ�يََدُعوهُ  َرَ  َكَما اُستَُخرُِجُهمُ  قَاَل  ُخُبَ

ِزكَ  ََاُغُزُهمُ  اُستَُخرَُجوكَ  ُِ نُِفُ   ُ�
َ
اَجَُ  ََاُ�َعُث  َعلَيَُ   فََمنُنُِفَ   َََ ثُلَهُ  َخَُمةً  َ�ٌَُعُث  ًَ َِ«249F3. 

                                           
نيز اي  عرب در هنگام رسالت سرور كائنات به سه مذهب داخل بودند گروهي مسيحي، برخي يهودي و عده -1

 گفتند كه خواندن و نوشتن در بين آنها رواج نبود.  مي »امي«مشرك بودند. مشركين را به اين وجه 
2  
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نُ « خرج مسلمأو ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ثَُوَ انَ  ََ َّ َ  إِنّ  :ا َّ ََى ا رَُض  ِلَ  َز
َ
يُُت  اْ

َ
 فََرَ

َها ََ اِر ََ اِرَ َها َم َِ ََ ِِنّ  ََ ِت  ََ َّ
ُ
ا ُملُُكَها َسٌََُلُغُ  َ نَُها ِل  ُزََِى  ََ ُعِطيُت  َِ

ُ
�ُِن  َََ َكُ�َ

ُ
ُحَ  ال

َ
 رَ اْ

ُ�يَض
َ
 .250F1»ََاْ

َّ  رَُسوُل قال قال هر�ره  بَعن «خرج مسلم أو  ِكُتَى يَُ�ونُ  الَ  ُ�مّ  ِكُتَى َهلََ   :ا

يَُصُ  َ�ُعَدهُ  ََ يَُصُ  يَُ�ونُ  الَ  ُ�مّ  َلَُهِلَ�نّ  ََ َلُُقَمَمنّ  َ�ُعَدهُ  ََ ِِيِل  ِف  ُكنُوزُُهَما ََ ِ  َس َّ   .251F2» ا

نُ « خرج مسلمأو ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  َسُمَرةَ  بُِن  بِرِ َجا ََ َّ ُقوُل  ا  ِعَصابَةٌ  َلَُفتََحنّ  « ََ

نَ  َُ  الُُمُمِلِم َ  َِ
َ
نَ  َ ِن َ  َِ َِ ى ِكُتَى آلِ  َكُ�َ  الُُمُؤ ِ

ّ
ُ�يَِض  ِف  اَ

َ
  .252F3»اْ

نُ «خرج الرتمذي يف حديث طويل أو َّ  رَُسوُل قال  قَاَل  َحايِمٍ  بُِن  َعِدّى  ََ ِّ  ::ا  الَ  إِ

َخاُ  
َ
َفاقَةَ  َعلَيُُ�مُ  َ

ُ
َ  فَإِنّ  ال َّ ُ�مُ  ا ُعِطيُ�مُ  نَاِصُ َُ ُثَِ   َ�ُ َ  ِ�يَما الّظِعينَةُ  �َِم�َ  َحّت  ََ ََ 

َِ�ةِ 
ُ
ُرَثُ  ََال

َ
ا َ َاُ   ََ

َ
ِطّيِتَها َعَ  ت قُوُل  فََجَعلُُت  قَاَل  ََ

َ
َُنَ  َ�ُفِس  ِف  َ

َ
 .؟253F4»َطيّئٍ  لُُصوُص  فَأ

ٌَُق  الَ  :يقول مقدا  انه سمع رسول اهللاـعن ال« خرج امحدأو رُِض  َهُهرِ  َعَ  ََ
َ
 َ�يُُت  اْ

َدرٍ  الَ  ََ َ رٍ  ََ ُ َخلَهُ  إِالّ  ََ
َ
َ  ُ َّ َُ  َعِز�زٍ  بِِعزّ  اإلُِسَ مِ  َكَِمةَ  ا

َ
ا َذِلٍل  ُذّل  َ َّ ُ  يُِعّزُهمُ  إِ َّ  َ�يَُجَعلُُهمُ  ا

نُ  ُهِلَها َِ
َ
َ  َُ

َ
 .254F5»قلت فيكون الين كه هللا لََها َ�يَِدينُونَ  لُّهمُ يُذِ  َ

 آنچه مقتضاي اين احاديث صحيحه است آنست كه تمام ظهور دين بعد آنحضرت
 .خواهد بود

وظۡ ﴿ (ضمير منصوب متصل) درد ئعا اگر هو ِِ دين حق راجع گردانيم  دي وهبه  ﴾ُِر 
هدي  ني خواهد بود بظهور آدين حق مفض هدي وه معني چنين باشد كه ارسال رسول ب

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
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ه ودين حق بر جميع اديان اينجا الزم نيست كه بحضور آنحضرت باشد ارسال مفضي ب
اب آنجناب بوقوع آيدظهور بوده است گو بعض ظهور بر دست نو ه اگر عائد راجع ب و

دور نيست ظهور دين كه بر دست نواب آنحضرت واقع شود ظهور نيز رسول باشد 
 .شبهبال آنحضرت است

تواني شنيدن نكته باريك بشنو خداي تعالي چون پيغامبري را براي اصالح  مي اگر
در غيب الغيب آن  تبعيد ايشان از شر مبعوث گرداند و خير وه تقريب ايشان ب عالم و

جرم آن صورت در  اصالح را صورتي معين فرمايد تا در همان صورت ظاهر شود ال
باز چون حكمت الهي اقتضا فرمايد انتقال پيغامبر از عالم پيغامبر ملفوف خواهد بود  بعثت
المحاله آن پيغامبر بجهت اتمام آن مقاصد  ،رفيق اعلي پيش از تكميل آن صورته ادني ب

او را  خود سازد و ةملفوف در بعثت اوست شخصي از امت خود را جارح كه مضمون و
 آن وه وصيت نمايد او را بتربيت كند تا دل او شايسته حلول داعيه الهي گردد باز 

دعا كند براي اتمام آن چنانكه شخصي استطاعت  فرمايد بر آن و(ترغيب) تحضيض 
وي خروج از  استطاعت مالي دارد واجب شود بر بدني نداشته باشد كه قصد حج نمايد و

255Fاحجاج غيره عهده حج ب

بسبب اين سببيت  اعمال او اين حج ثبت گردد و ةدر نام و 1
اين قسم استخالف در هر ملت واقع  .سهم اوفي از ثواب حج تحصيل نمايد مطيع شود و

 حضرت عيسي را خليفه خود ساختند و حضرت يوشع شده حضرت موسي
  .حواريين را خليفه گردانيدند

 در انجيل مذكور است كه حضرت عيسي عليه السالم ناني بدست خود گرفتند و
قسمت فرمودند چون  نن را در ميان حوارييپوست عيسي است باز آ گفتند اين گوشت و

ايشان آن نان را خوردند حضرت عيسي مناجات فرمود چنانكه ايشان آن نان را بخوردند 
در ابدان ايشان فرو رفت همچنان عيسي در بدن ايشان درآيد خداوندا نظر رحمتي كه  و

  .بمن داري در كار ايشان كن تا بندگان ترا بسوي تو خوانند

                                           
 ازد تا از عوض او حج اداء نمايد.كه شخصي را از جانب خويش وكيل گرداند و مصارف آن شخص را بپرد -1
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عقيده ه ب و ،اعتقاد سوء ممتلي شد در جناب ربوبيته ين قاعده چون عالم بموافق هم
عدم خوف از عواقب آن كه مخالف مذاهب  ارجا يعني تأخير اعمال از مرتبه اعتبار و

انتقام در ملكوت پيدا شد  ةداعي جميع انبياء است عليهم السالم غضب الهي بجوشيد و
لكل امه اجل فاذا جآء  :لي باز بست كما قالاجه اتالف ايشان را ب الك وهبعد از آن ا

256Fاجلهم اليستأخرون ساعةً واليستقدمون

1.  
چون آن وقت در رسد افضل افراد بشر را مبعوث گردانيد كه ذات مقدس آنحضرت 

 دي وبجانب آن ه هاقصي الهمه نازل فرمود وآنجناب ب وحي خود بر وي و باشد
در  اشقيا ملعون ابدي شدند و گشتند و زاندودين حق دعوت نمود مستعد آن سعادت 

عين اين بعثت معني انتقام از آن جماعات كه سوء اعتقاد در جناب الوهيت داشتند 
جارحه بودند مانند جبرئيل  ةاصحاب او در اين انتقام بمنزل و آنحضرت ملفوف شد و

كات عظيمه ه نزول برواقع شد مظنّ امر آنحضرته لهذا حروبي كه ب ،ثمود 257F2ةدر صيح
 بر حاضرين واقعه گشت يك ساعت حضور در آن مشاهد خير كار رياضت صد ساله

 كند در تهذيب باطن لهذا در شريعت ما ثواب جهاد باالترين ثواب سائر قربات است و مي
  .مقرر حديبيه محقق و احد و فضل اهل بدر و

وضعي خاص ه گرفتن انتقام از اعداء اهللا نزديك خدا ب پس صورت اصالح عالم و
صيحه وذلك لحكمه به الك همعين شد غير خسف ايشان بزمين يا نزول مطر حجاره يا ا

 تآن وضع خاص ظهور دين ايشان است بر اديان همه آن در ضمن كب ال هو وإاليعلمها 
 ازاله دولت و جزيه و اخذ خراج و نهب و و بيس داعيان آنها بقتل و حاميان اديان و

اين وضع خاص در اصل بعثت  بي مقدار ساختن ايشان و مال وپاي شوكت ايشان و

 :فذلك قوله تعاىلبعثت آنجناب متضمن آنصورت گشت  ملفوف شد و آنحضرت

                                           
1- 
را پي نمودند خداوند متعال حضرت جبرئيل را فرستاد تا با يك  قوم ثمود چون شتر حضرت صالح -2

 صيحه (آواز بلند) ايشان را هالك گرداند.
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ر  ﴿ ِيٓ � هو َّ  ِۡ
 
ل  أ و  س  ر�  ِ  ۥِ سو  ٱب

ۡ ىٰ ُ  َ دَِنِ  ُو وظۡ  َِّ ۡ�  � و  هو ِِ   ۥُِر 
ِّهِ  ّ�َِنِ � �   ُ رۡ  ۦ�و رِه   و  ۡ � ك  ُ ِ�ۡ رع  مو  �و

ُ�تَِليََ   َ�َعثُتَ   إِّ�َما« : ف الديث القدس) َقول .258F1]9ف: الص[ ﴾٩
َ
بتَِ�َ  ْ

َ
  .259F2»بَِ   َََ

آنكه عنقريب ه شود كه ايشان يقين داشتند ب مي روم بالبداهه معلوم در تواريخ عجم و
نجوميان اين را از نحوست دالئل  ،دولت عرب متمكن گردد دولت ايشان بر هم خورد و

قوت كوكب عرب الي غير ذلك  نظر عداوت اينها در ميان خودها و ك وسلطنت در افال
مانند آن شناختند اما اين  هواتف و يا وؤره سائر ناس ب كاهنان بكهانت خود و و ،دانستند

مأل اعلي  انتقام از فوق سبع سموات نازل شده و ةنكته بر آن جماعه مخفي ماند كه داعي
ست براي انتقام اين اه اين اوضاع فلكيه اجلي مأل سافل همه بآن رنگ رنگين گشت و

 شناختند حق را از باطل جدا مي جماعات نه مؤثر حقيقي اگر داعيه نازله از غيب الغيب
 .ديدند مي

بالجمله در آن وقت جميع ارض تحت حكم دو بادشاه ذي شوكت مجتمع بود كسري 
اباحت ميل دارند ه دو دين بهر  دين اين هر دو با دشاه بر اديان ديگر غالب و و ،قيصر و
داعيان  قيصر حاميان اين دو دين بودند و بر هر دو غالب است  كسري و عقيده ارجا و

 .دين ملوكهم تسبباً كه الناس عىل فعال وو قوالً بسوي آن 

حبشه در  بعض بالد مغرب و مصر و شام و افريقيه و المان و فرنگ و روس و روم و
 باختر و ستان ولزاو تركستان و توران و خراسان و و .قيصر دين نصرانيت بودند بموافقت

 دين مشركين و سائراديان مثل دين يهوديت و و .غير آن مجوس بودند بمتابعت كسري
 دين صابئين پامال شوكت اين هردو پادشاه شده بودند ضعيف گشته و دين هنود و

بر  هصد انتقام از كفره فجرق الجرم داعيه ظهور دين بر حق و ،متدينان اينها برهم خورده
قيصر را آشيانه خود گردانيد تا چون اين هر دو دولت بر هم  دولت كسري و نهم زد

چون سطوت اسالم بجاي  اشهر آنها بر هم خورده باشد و خورد اعظم اديان موجوده و
                                           

1- 
2- 
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سطوت اين دو ملت بنشيند سائر اديان خود بخود پائمال شوكت اسالم شوند مانند پائمال 
طر حجاز كه نه در تصرف كسري اين دو ملت بعد استقرار ملت حقه در قُه ن آنها ببود

غلبه بر طور غلبهء ملوك در غير اين  نه در تصرف قيصر هر دو از آن غافل بودند و بود و
 .قطر متصور نبود

وق رفيق اعلي ميسر حلُبنعم روحانيه كه جز  چون خداي تعالي براي آنحضرت
اتمام كبت اعداء اهللا  جهت اكمال ظهور دين حق وه ب الزم شد كه نيايد اختيار فرمود

التفاف انتقام در  مثبت شود و استخالف فرمايد تا آن همه در جريدهء اعمال آنحضرت
كار خود كرده باشد مثل آنكه بندهء خاص از بندگان بادشاه خود در  بعثت آن حضرت

ح بعض قالع كه بادشاه بآن قدغن فت محافل قدس همنشين بادشاه شود و مجالس انس و
فتح كردن آن قلعه اين بندهء ه ب ي خود بازگذارد وها هيكي از عمده بليغ نموده است ب
 .عطايا مخصوص گردد ع وخلَه و ب خاص بزيادت عز

كه  چون اين همه گفته شد بايد دانست كه توجيه صحيح در اين آنست كه هر ظهوري

وظۡ ﴿ دين حق را حاصل شد همه در كلمه هو ِِ   ۥُِر 
اعظم انواع آن  مندرج است و ﴾ّ�َِنِ � �  

حامل لواي اين مرتبه  ولي داخل دروست وقيصر است باأل كه بر هم زدن دولت كسري و
 مندرج در آن و بود و مساعي اين بزرگواران مقتضاي ارسال آنحضرت .خلفاء بودند

 .مين است معني خالفت خاصهه ايشان بمنزلهء جارحه تدبير غيب بودند در ظهور آن و

ر  ﴿ باز معني ِيٓ � هو َّ  ِۡ
 
ل  أ و  س  ر�  ِ  ۥِ سو  ٱب

ۡ ىٰ ُ  َ وظۡ  َِّ ۡ�  � و دَِنِ  ُو هو ِِ   ۥُِر 
ِّهِ  ّ�َِنِ � �   آنست  ﴾ۦ�و

دين حق كه آنحضرت دي وكه ه جلي و غالب باشد و آن مرسل بودند ظاهر وه ب 
اهل بدعت خداي  در ميان اهل سنت و م استكَََاين آيه ح و .مستور مشهور نه مخفي و

دين حق را بر آنحضرت دي وتعالي ه وي نازل فرمود و صحابهه آن را ب  اجمعين
قرن تابعين ه ب بود فهميدند و صحابه آن معني كه مراد حضرت پيغمبر تبليغ نمود و

نه خروج  و الهي نه محض تعليم آنحضرت بودي  زيرا كه اراده ،رسانيدند ثم وثم
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بعد  آنجناب از عهده تبليغ اگر چه سامعان نه فهمند بلكه مراد ظهور دين حق است قرناً
 .قرن

ابه رسانيدند ليكن ايشان معني حصه دين حق را ب پس كسيكه گويد كه آنحضرت
كه مراد بود نه فهميدند يا فهميدند اما غرض نفساني حامل شد ايشان را بر كتمان آن وي 

 .مبتدع است

ي آن علم يقيني بود امعن .260F1»...تَن ر �مان�م سَ « :گويند مي شيعه كه وپس معتزله 
بر  گويند آنحضرت مي شيعه كه و .صحابه از جهت غموض فهم معني آن نكردند

غرض نفساني خود كتم آن كردند ه خالفت حضرت مرتضي نصي فرموده بودند صحابه ب
وعال بر  ين است مراد او را جلّاينجا مراد حق ظهور د اند زيدند مبتدعرو عصيان امر و

 .توان زد سبحانك هذا بهتان عظيم نمي هم

دتومۡ ﴿ :ل عمرانآيف سوره  قال اهللا تعاىل ۡ�   كو ّمةٍ  َ 
و
َۡ  أ

و
ۡت أ   َُِّداِس  رِج 

ۡ
وع  ت أ رو ِ  مو  ٱب

ۡ عۡ ُ وِف م   رو
َ دۡ  رۡ و  نِ  ع  ُ   ِ � ۡ رِ ُ

توؤۡ  مودك  ِ  ِمدورع  و  ِۗ ٱب ُ رۡ  َّ ن   و  هۡ  ء ام 
 
ٰ لۡ � لو أ ع   بِ ِك�  ۡ�ٗ  ل �  م�  �َ  ُو ّ مو ّمِدۡ  ُ ۡ � ُو ؤۡ ُ  مِدورع  مو

 َۡ
 
أ مو و  وهو ٰ لۡ � �  رع  �  قو  .261F2]110عمران:  آل[ ﴾١ َِ

فرمائيد بكار  مي هستيد شما بهترين گروهي كه بيرون آورده شدند براي اصالح مردمان
آوردند اهل  مي اگر ايمان و ،آريد بخدا مي ايمان نمائيد از ناپسنديده و مي منع پسنديده و

 .اند اكثر آنها از حد بيرون رفته و اند از آنها مؤمنان ةطائف ،كتاب بهتر بودي ايشان را

دتومۡ ﴿ قوله ۡ�   كو ّمةٍ  َ 
و
اين صفت يا بوديد ه دو وجه مفسر است هستيد شما به ب ﴾أ

َۡ ﴿قوله  .اين صفته درعلم الهي ب
و
ۡت أ عدم آوردن نه چنان است كه از  اين بر ﴾َُِّداِس  رِج 

داعيه ه ب يش آنست كه باطن مقدس آنحضرت رااآورده باشند بلكه معن يا از مضيقي بر
بيرون افتاد جمعي كه مستعد بودند  شعاع نور از دل وي اصالح ناس ممتلي ساختند و
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از ميان افراد بشر اين  ،همان داعيه از باطن ايشان سر برآورد آن نور متنور گشتند وه ب
 اين نعمت مخصوص گشتند پس اين جماعه بره ب فراز شدند و سر اين دولته طائفه ب

فرمايد كه اين تدبير الهي است براي  مي افاده ﴾َُِّداِس ﴿ از ميان مردم و اند آوردگان حق
 .متأدب گردد اين گروه متنور و ةاصالح عباد تا عالمي بواسط

َه يو� هذه اْن اال ََ :ب سعيد الدري عن البَعن « خرج البغوي وغريهأو

 .«262F1اهللا ررَها عَ� خ�ها َ ةََسٌع  

يقول   قول  نه سمع البَبيه عن جده َبن حكيم عن  عن بهز« خرج البغويأو

دتومۡ ﴿: يٌارك َيعال ۡ�   كو ّمةٍ  َ 
و
َۡ  أ

و
ۡت أ نتم خ�ها َ ةََون سٌع  ان�م يتما  :قال ﴾َُِّداِس  رِج 

 .263F2»اهللا ررَها عََ

َ  إِنّ  :عن عٌدا� بن ممعو  قال« ر يف االستيعاببوعمأخرج أو َّ  قُلُوِ   ِف  َ�َظرَ  ا

ِعٌَا ِ 
ُ
َّمدٍ  قَلَُ   فَوََجدَ  ال ُُ  َ�ُِعٌَا ِ  قُلُوِ   َخ

ُ
 ِف  َ�َظرَ  ُ�مّ  بِرَِساَلِهِ  فَاُ�تََعثَهُ  ِلَُفِمهِ  فَاُصَطَفاهُ  ال

ِعٌَا ِ  قُلُوِ  
ُ
َّمدٍ  قَلُِ   َ�ُعدَ  ال ُصَحابِهِ  قُلُوَ   دَ فَوَجَ  ُُ

َ
ِعٌَا ِ  قُلُوِ   َخُ�َ  َ

ُ
َزَراءَ  فََجَعلَُهمُ  ال ِِيّهِ  َُ

 نَ
َقايِلُونَ   .264F3»ِ يِنهِ  َعَ  َُ

دتومۡ ﴿: ب هر�ره   قول يعالَعن «خرج ابوعمر أو ۡ�   كو ّمةٍ  َ 
و
خ� الاس  :قال ﴾أ

  .265F4»س مللناس �يئون بهم   الم سل يدخلونهم   اإل

 ت  ﴿ : قوله
ۡ
وع  أ رو ِ  مو  ٱب

ۡ عۡ ُ وِف م  كنوا « :قال �اهدٌ استيناف است براي بيان وجه خيريت  ﴾رو

 ﴿  الشط اَي ذكره اهللا يعال خ� الاس ع
ۡ
وع  ت أ رو ِ  مو  ٱب

ۡ عۡ ُ وِف م    .266F5»﴾...رو
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 معروف وه آن امر ب باز اينجا دو وصف ذكر كرده شد يكي فيما بينهم وبين الناس و

چند  آن ايمان است كه متضمن هفتاد و و ام بينهم وبني اهللافييكي  نهي عن المنكر است و

 .شعبه است

ُ رۡ ﴿: قوله ن   و  هۡ  ء ام 
 
ٰ لۡ � لو أ آن، آن  فرمايد سبب برآوردن اين امت و مي افاده  ﴾بِ ِك� 

است كه اهل كتاب وقتي از اوقات امه اخرجت للناس بودند صفت ايشان متغير شد لهذا 

 :قال قال الِوي رَي عن عمر« .متي ديگر از عربحكمت الهي اقتضا نمود اخراج ا

دتومۡ ﴿ ۡ�   كو ّمةٍ  َ 
و
َۡ  أ

و
ۡت أ  .267F1»خرناي�ون آل ي�ون َْلا َال ﴾َُِّداِس  رِج 

فليؤ  شط  ةَن ي�ون َن يل  اَْه َن ها  :َقال ابوعمر جاء عن عمر بن الطا «
 .268F2»فينا اهللا يعال

فهوم آيت عام است براي هر كه روح داعيه زيرا كه م ،هر دو قول با هم نزاع ندارند و
اصالح عالم در قلب او نفخ كنند اول امت باشد يا آخر آن ليكن مصداق آن در خارج 

منكر مندرس از نهي  معروف وبه امر  امت است فقط زيرا كه من بعد رسم جهاد و لاو
كه  ندا ن امت بودهآشد چون اين همه مبين گرديد بايد دانست كه حضرات خلفاء از 

﴿ َۡ
و
ۡت أ تواتر ثابت ه صفت ايشان است از جهت آنچه از حاالت ايشان ب ﴾َُِّداِس  رِج 

قوت همت اين ه گشته زياده از اين چه خواهد بود كه جماعات عظيمه از مسلمين ب
سعي ايشان در ه طوائف ناس ب اقاليم وسيعه را فتح نمودند و بزرگان مؤتلف شدند و

 .يشان خير امت باشند وهو المرادربقهء اسالم در آمدند پس ا

َۡ  �  ﴿ :احلديد ةقال اهللا تعايل يف سور(آيه نهم)  م ت رِي�  َ   ّمنۡ  مِد�و نف 
 
ُۡ  ِمن أ تۡ لۡ � لِ �   حِ ف 

 ٰ  � ۚ و  ٰ  ت ل   َ ْو
و
�ۡ  �ِك  أ

 
مو أ ةٗ  ظ  ِ ج  َِن  � ّمِن   د  َّ  ْ را قو نف 

 
ٰ  َو � عۡ  ِمنۢ  أ  � ْۚ و  ورا ّٗ  تَ  �و َ   و   ِ و � و  � َۡ ۡ�و � َّ ٰ و �و   �  َّ 

ا َورع  َ عۡ  بِم  ُِ�ٞ  م   .269F1]10الحديد: [ ﴾َ 
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كارزار كرد با كسي كه چنين  برابر نيست از شما كسيكه صرف مال نمود پيش از فتح و«
كارزار  رف مال نمودند واين جماعت بزرگ تراند در رفعت مراتب از آن جماعه كه ص ،نكرد

خداي  داي تعالي خصلت نيك كه نجات است وهر يكي را وعده داده است خ كردند بعد فتح و
  .»كنيد داناست مي آنچهه ب

فرمايد كه همه صحابه در يك مرتبه نيستند جمعي از جمعي افضل  مي اين آيت افاده
 .قتال تأخر انفاق و بحسب تقدم و اند كملا و

ٌّوا الَ  :قال سعيد الدري عن البب َ« خرج احلفاظ من حديثأ ُصَحاِب  �َُم
َ
َ 

ى ِ
ّ
نّ  لَوُ  �ِيَِدهِ  َ�ُفِس  فََواَ

َ
َحَدُ�مُ  َ

َ
ُ�َفَ   َ

َ
ثَُل  َ ُحدٍ  َِ

ُ
ا َذَهًٌا َ دّ  بَلَغَ  ََ َُ270F

َحِدِهمُ  2
َ
الَ  َ   .271F3»هنَِصيفَ  ََ

دو وجه استه ب ن قبل الفتح مفسرم: 
 .يكي فتح مكه وهو قول االكثر

 .صلح حديبيه وهو اقعد باحاديث فضائل الحديبيه يديگر و

ِۡ  ِّنّا﴿: ف مبني است بر تفسير كلمهاين اختال و ت  تۡ  ُ ك   د ا�  ُِيدٗ  اِٗ �   .]1[الفتح:  ﴾١ امه
272Fطريق منطوقه اين آيت ب و .اند كه بر اين دو وجه تفسير كرده

يل ضفرمايد تف مي افاده 4

                                                                                                             
1- 
 است.     مساوي باواحد وزن كه  -2
3- 
شود كه به طور واضح در كالم مذكور باشد، و اگر آن مضمون از كالم  مي به آن مضموني گفته »منطوق« -4

 گويند. مفهوم بر دو قسم است: مي »مفهوم«مستنبط شود آن را 
 شود. مي مفهوم موافق: مفهومي است كه از خود عبارت بيرون -1

 و م ن﴿كريمه: ي  شود. به طور مثال آيه مي مفهوم مخالف: مفهومي است كه از جانب مخالف عبارت دانسته -2
َۡ  ّلمۡ  مۡ  ت ِطعۡ �  رۡ  ِمد�و ع ً� ط 

 
ۡ � َ دِكح   أ ُ ِۡ ٰ مو  َ ۡ � تِ َ  ؤۡ ُ ٰ مو  َ ۡت  ّما ف ِمن تِ ِم َ ك  َۡ  م 

 
� ٰ م�  ٰ  ّمِن دو�و ت �  مو �  ۡ � تِ�و ؤۡ ُ ٰ مو  َ  ﴾تِ ِم

 . ]25[النساء: 
هر آن شخص از شما كه توان نكاح با زن مسلمان آزاد را نداشته باشد پس با كنيزهاي كه مسلمان «ه: ترجم

 .»باشند نكاح نمايد
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 كه بعد از فتح انفاق واي  تال از ايشان بظهور آمد بر جماعهق جماعه كه قبل فتح انفاق و
 تر قتال او مقدم فهماند كه هر كه انفاق و مي طريق مفهوم موافقه ب و اند قتال نموده

ه قتالي كه بعد هجرت واقع شد ب عصا بود و دست وه قتالي كه در مكه بود ب و .تر افضل
 .توان گفت مي در لغت هر دو را قتالو رماح  شمشير و

 .يقكه نزلت في ابي بكر الصد اند همين مفهوم موافق گفته ةمالحظه ب

ب ب�ر َنزلت    يةن هذه اآلَُمد بن فضيل عن الَب  ىَرَ« :قال البغوي

 قال عٌدا� بن ممعو  نف    سِيل اهللاََل َن َسلم َََل َن َفانه  الصدي 
 .«273F1َالب بو �رََل َن اههر اس َه تميفه َ

عٌاءةٌ َعليه  َعنده ابو �ر الصدي  قال كنت عند الب  َرَي عن ابن عمر«
خلها    ري اباب�ر عليه عٌاءة قدفقال َال اَ  خلها   صدره ب ل ف�ل جبييل قد

قٌل الفتَ قال فان اهللا يقول اقرَ عليه الم م َقل ل  صدره ب ل فقال انف  َال عا 
يقرَ  يا اباب�ر ان اهللا :فقال رسول اهللا ؟م ساخَُانت ع�   فقرك هذا  راٍض َ

ُُ  :م ساخُ فقال ابو �رَنت   فقرك هذا َراض ََ�قول ل   علي  الم م َءاسخ
  .274F2»نا عن ر� راضَر�  ع

                                                                                                             
باشد، مفهوم موافق آيت براي ما اين پيام را ميرساند  مي شود كه نكاح با كنيز جايز مي از منطوق اين آيه دانسته

شخص نباشد نكاح كردن كنيز برايش بهتر است و مفهوم  كه هرگاه نكاح با زن آزاد و مسلمان در قدرت
گويد آن گاه كه نكاح با زن آزاد و مسلمان در توان شخص باشد نكاح با كنيز برايش  مي كريمهي  مخالف آيه

 ياشد. نمي جائز
 ارآوري است كه مفهوم مخالف در مذهب حنفي قابل اعتبار نيست، اما شوافع با چند شرط آن را اعتب قابل ياد

 دهند.    مي
1- 
2  
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َه عن َ�م َاخرش الَ« ر عون َسلم ابو �ر َل َبيه قال َبوعمر عن هَام بن عر
  .275F1»  سِيل اهللا رسول اهللا لفا انفقها كها عَ

َ�نوا    رسول اهللاصحاَما اجتمع ـل ت:قال لةعن ع�َ« ةرياض النرضفی 

َّ ابو �ر ع ةع�م نا قليل فلم إ :باب�رَ  الظهور فقال يا  رسول اهللا َثلث  رج  ال
ممجد ـمملمون   نواح الـَيفر  ال ههر رسول اهللا حت رسول اهللا يزل يلَ ع

 لَِ اهللا لإَل خطي   ع َجال  َ�ن  َقام ابو �ر   الاس خطيٌا َرسول اهللا
ممجد ـمملم  فض وهم   نواح الـال اب ب�ر َع مش�ون عـَثار ال رسول
َُطئ ابو �ر َُض  ض اً  َ نا َنه الفاس  عتٌه بن ر يعه فجعل خديدا َ   ض اً خديداً 

َجاءَ  قهما بوجهه َاثر ذل  حتيض ه بنعل  �صوفت  َ�را  َجهه  َايعر  انفه َن 
 خلوه   َ باب�ر   ثو  حتَ�   عن اب ب�ر َحلوا مشـبنوييم يتعا ي فاجلوا ال

ممجد َقالوا َاهللا لئ َاَ ابو �ر ـون   مويه َرجع بنو ييم فدخلوا البَته َال�َكا 
 لقتلن عتٌه َرجعوا ال اب ب�ر فجعل ابو قحافه َ نو ييم ي�لمون اباب�ر حت

َعذلوه ثم قاموا َقالوا ْلأفنالوه ب ؟جابهم فتَم اخرالهار َا فعل رسول اهللاَ م منتهم 
انظري ان يطعميه خَئا اَ �مقيه اياه فلما خلت به َالت جعل يقول َا  :ال� بنت صخرٍ 
َاهللا َال علم بصاحٌ  فقال اذهب ال ام جيل بنت الطا   :قالت فعل رسول اهللا

مد بن عن ُ باب�ر �مألِ  َان  :فاسألها عنه فخرجت حت جاءَ ام جيل فقالت
 ابنِ   َا اعر  اباب�ر َال ُمد بن عٌدا� َان تب ان امض َع  ال :عٌدا� قالت

 يلفا فدنت َنه ام جنِ َ اباب�ر ص�عاً  َ َجدَ  نعم فمضت َعها حت :قالت .فعلُت 
 .رجوا ان ينتقم اهللا ل � ِْهل فم  ََاعلنت بالصيا  َقالت ان قوَاً نالوا َن  هذا ْ

سالم  :َنها قالت ع  عليِ   ف  :قال .م  �ممعَهذه  :قالت ؟رسول اهللاَا فعل  :قال
ن ال اذَ  طعاَاً اَ َ ِلاةاَ  فان اهللا ع :قال .رقم   ار اْ :قالت ؟ين هوأف :قال .صحيَ
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َس�ن الاس خرجتا به يتكء  َ ات رسول اهللاَشاباً  فاَهلتا حت اذا هدََ الرجل 
ٌا  فان� ا  :قالت البعليهما حت ا خلتاه ا  مملمون ـعليه ال له َان� ا عليه فق

� لَ  ب َا نال الفاس  َنت ََب أب : بو �رَفقال  ةخديد قةر ل رسول اهللا َر ا 
َج� هذه ا� بر ن ا ما عس َا ع اهللا اهللا يعال بواليها َانت ٌَارك فا عها ال ةَن 

خهرا َهم  قاموا َع رسول اهللاأف فاسلمُت  �مينقذها  ب  َن الار فدع ما رسول اهللا
  .276F1»  ابو �ريوم ُض  ةَثلثون رج  َ�ن اس م حز ةع�م

نُ « :واخرج البخاري ةَ  ََ ََ ُت  قَاَل  الّزَ ُ�ِ  بُِن  ُعُر
ُ
ل
َ
ٌُدَ  َسأ ََ  ِ َّ ُمٍرَ ُ�نَ  ا نُ  ََ َخدّ  ََ

َ
ا َ ََ 

ُ�ونَ  َصنَعَ  ِ  بِرَُسولِ  الُُمُشِ َّ يُُت  قَاَل  ا
َ
ُقٌَةَ  َرَ ِب  ُ�نَ  َُ

َ
َ  ٍُ َعيُ   َجاءَ  َُ

َ
ّ  إِل ِِ  يَُصّ�، ََُهوَ  اّل

نُِقهِ  ِف  رَِ اَءهُ  فَوََضعَ  بُو فََجاءَ  َخِديًدا، َخنًُقا بِهِ  فََخنََقهُ  َُ
َ
نُهُ  َ َ�َعهُ  َحّت  بَُ�رٍ  َ ََُقتُلُونَ  َ�َقاَل  ََ

َ
َ 

نُ  رَُج ً 
َ
ُقوَل  َ ََ  َ ِّ ُ  َر َّ قَدُ  .ا َِ  مُ َجاَء�ُ  ََ ََّنَا

ُ
نُ  بِال  .277F2»َرّ ُ�مُ  َِ

نُ « :واخرج الحاكم ََ   َِ�
َ
الٍِ ، بُِن  َ ُ وا لََقدُ : قَاَل  ََ ِ  رَُسوَل  َضَ َّ  ُغِشَ  َحّت  َمّرةً  ا

بُو َ�َقامَ  ،َعلَيُهِ 
َ
نَاِ ي فََجَعَل  بَُ�رٍ  َ �ُلَُ�مُ  :َُ ََُقتُلُونَ  ََ

َ
نُ  رَُج  َ

َ
ُقوَل  َ ؟ َرّ�َ  ََ ُ َّ : الُواَ�قَ  ا

نُ  ِب  اُ�نُ  :قَاَل  ؟َهَذا ََ
َ
  .278F3»الَُمُجنُونُ  قَُحافَةَ  َ

نقل َقر�ش  يا اَ  :ما اسلم عمر قالـحدث� نافٌع عن ابن عمر قال ل :َقال ابن اسح «
َُ  :قيل ل ؟لحديثل َغدَ ٌع ايا  جيل بن َعمر المح قال فِدا عليه قال عٌدا� بن عمر 

يا جيل ا�  اعلمَت  :حت جاءه فقال قل ك َا رَيُت اثره َانظر َا يفعل َانا غ م اع
َ خلت    ين ُمد َايٌعه عمر  قام �را  راجعه حت فوا� َا :قال ؟اسلمت  ر اءه 

َهم   - !قر�ش صويه يا َعش عأممجد صا بـاب حت اذا اقام ا با  ال َايٌعُت 
  .ال ان ابن الطا  قد صٌااَ  -حول الكعٌه مانديته
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ن َال اهللا َإ �ن آلََخـهدَ  يقول عمر َن خلفه كذ  َل�ـن قـد اسـلمُت  :قال
 قاَـت الَـم  ع دله فمـا بـر  يقـايلهم َ�قايلونـه حتـإل َثارَا وُمداً عٌده َرس

َسهم حلف باهللا لـو افعلوا َا بدا ل�م فاَ  :رَسه َهو يقول َ فقعد َقاموا عَ لَ  :قال .رؤ
ذا قٌل خـيا إذل   فٌَنا هو ع :قال .م اَ ير�تموها لارجل لقد ير�ناها ل� يةثماكنا ث 

صـٌا  :قـالوا ؟َا خأن�م :َقف عليه فقال  حتَقميُ موشا  ة�ح حلة َن قر�ش عليه
مون يرَن ب� عدي بـن كعـ  �مـلا فماذا ير�دَن اَ  ه رجل اختار لفمه امراً فمَ  :عمر قال

فقلـت  :َُ عنـه قـالكنوا ثو ا كُ ما فوا� لننا  :وا عن الرجل قالل�م صاحٌهم هذا خلا 
 مدينه يا ابت َن الرجل اَي زجر القوم في  بمكه يوم اسـلمَت ـال ال الب بعد ان هاجر

 .279F1»العاص بن َايل المه� َهم يقايلون  قال ذاك اي ب�ا 
كه بعد فتح ي  ت شيخين بر جماعهيگوئيم چون افضل مي چون اين همه بيان نموديم

خالفت ايشان خالفت  ،بر جماعهء متقدمه بالمفهوم ثابت شد و مسلمان شدند بالمنطوق
 .راشده باشد

مسلمين بفضل كلي به  ةعامر يكي از لوازم خالفت خاصه افضليت خليفه است ب و
 با ايشان معامله منتظر االماره نسبت خواص ايشان كه مستعد خالفت اند وآنحضرت

باشد خصوصا در اموريكه مناسب فضل جزئي معتد به در حكم فضل كلي و  .فرمود مي
 .خالفت باشند واهللا اعلم رياست و

ۡ  ِّنّا﴿ :احلجر ةيف سور یقال اهللا تعال َۡ   نو �  ِكۡ � ان ّز و  ننّا ر  َّ ٰ  ۥ�  رع  ل �  الحجر: [ ﴾٩ فِظو

9[280F2.  
  .»هر آئينه ما نگاه داردنده اوئيم هر آئينه ما فرود آورديم قرآن را و«

                                           
1- 
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ان ك   ۦبِهِ  �و ّرِكۡ  �  ﴿ :ةقيامال ةوقال يف سور  َ ِ ل  ِ� عۡ  ُ َ يۡ  ِّعّ  ١ ۦٓ بِهِ  ج  ۡ  د اِ  هو �   ۥع 
قورۡ  ان هو و    .281F1]17-16: القيامة[ ﴾١ۥء 

قرآن زبان خود را تا شتابي كني بحفظ آن هر آئينه وعده است بر ما بهم ه نبان بمج« :يعني
او را  تپس در پي رو قراء )دانيم آن رانازل گر(خواندن آن پس چون بخوانيم قرآن را  آوردن و

  .»يعني استماع آن كن باز هر آئينه بر ما وعده است واضح ساختن او را

نزلت ََ عن ر ه يٌارك َيعال عن الب« :اخرش مملم   حديث عياض بن حار
  .282F2»ماءـنا ال يِمله الآعلي  قر

ر محو قرآن قادر نشوند اين كنايه است از آنكه اگر مساعي بني آدم صرف شوند د و
  .اين تفسير حفظ قرآن است بر آن و

ٌّاٍس  ابُِن  َعِن « :خرج البخارياَ باز در آيه ديگر صورت حفظ بيان فرمود   قَُوِلِ  ِف  ََ

 
َ
ان ك   ۦبِهِ  �و ّرِكۡ  �  ﴿: َََعال  َ ِ ل  ِ� عۡ  ُ ِ  رَُسوُل  َكنَ  قَاَل  ﴾١ ۦٓ بِهِ  ج  َّ َعاِلجُ  ا نَ  َُ  �لِ اّلُ�ِ  َِ
َ�نَ  ،ِخّدةً  َّركُ  ِمّما ََ ٌّاٍس  اُ�نُ  َ�َقاَل  - َخَفتَيُهِ  ُُ نَا ََ

َ
َحّرُكُهَما فَأ

ُ
ِ  رَُسوُل  َكنَ  َكَما لَُ�مُ  َ َّ  ا

َّرُكُهَما قَاَل  .ُُ نَا َسِعيدٌ  ََ
َ
َحّرُكُهَما َ

ُ
يُُت  َكَما َ

َ
ٌّاٍس  اُ�نَ  َرَ َّرُكُهَما ََ نَُزَل فَ  - َخَفتَيُهِ  فََحّركَ  .ُُ

َ
 أ

 ُ َّ   ا
َ
ان ك   ۦبِهِ  �و ّرِكۡ  �  ﴿: َََعال  َ ِ ل  ِ� عۡ  ُ َ يۡ  ِّعّ  ١ ۦٓ بِهِ  ج  ۡ  د اِ  هو �  ان هو و قورۡ  ۥع  ُ  َجُُعهُ  قَاَل  ﴾١ۥء 

َ
 ل

هُ  ،َصُدرِكَ  ِف 
َ
ُقَرَ ََ   ف إِذ ا﴿ ََ

ۡ
أ ٰ ق ر  ان هو قورۡ  تُِّعۡ ٱف   هو �  ُ  فَاُستَِمعُ  قَاَل  ﴾١ ۥء 

َ
نُِصُت  ل

َ
َ يۡ  ِّعّ  مّ �و ﴿ َََ  د اِ 

نُ  َعلَيُنَا إِنّ  ُ�مّ  ﴾١ ۥ� ي ان هو 
َ
هُ  َ

َ
ُقَرَ ِ  رَُسوُل  فََننَ  .ََ َّ يَاهُ  إَِذا َذلَِ   َ�ُعدَ  ا

َ
�ُل  َ  فَإَِذا ،اُستََمعَ  ِجُبِ

�ُل  اُ�َطلََ   هُ  ِجُبِ
َ
ّ  قََرَ ِِ هُ  َكَما اّل

َ
 .283F3»قََرَ

 .فقط مرفوع در اين حديث قصه آنحضرت است و
 .اي جمعه في صدرك تفقه ابن عباس است هتفسير جمع و

                                           
1- 
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زيرا كه سه كلمه را بر معاني متقاربه  ،گويد عفي عنه در اين تفسير نظر است مي فقير

دوقۡ ﴿ در تفسير نمايد آري مي حمل كردن بعيد ٰ  ف �   رِئوك  س   َ اين را . ]6[األعلي:  ﴾٦ ت ن

َ يۡ  ِّعّ  �ومّ ﴿ ردنِباز فرود آو ،دارد تقرير كردن گنجايش مي بر معني كه بغير  ﴾١ ۥ� ي ان هو  د اِ 
عدي داردتراخي معتد به واقع شده باشد ب. 

يۡ  ِّعّ ﴿ نمايد كه معني مي ه در تفسير آيت آناوج َ ۡ  د اِ  هو �  آن است كه الزم است   ﴾ۥع 

ان هو و قورۡ ﴿ وعده جمع كردن قرآن بر ما در مصاحف ي امت ايعني توفيق دهيم قرّ ﴾ء 
خداي  .تواتر از هم گسسته نشود ةعوام ايشان را بر تالوت آن تا سلسل و آنحضرت را

مشقت تكرار آن  كه در فكر آن مباش كه قرآن از دل تو فراموش شود و :فرمايد مي تعالي
صعوبت تكرار كه جمهور مسلمين در  ش يكي از خرق عوائد است كه آنحضرتمكَ

شد چه  مي نبمجرد تبليغ جبرئيل بخاطر مبارك متمكّ د وكشيدن نمي كشند مي حفظ قرآن
آن  خود الزم گردانيده ايم آنچه بمراتب از تبليغ تو متأخر است و جاي اين فكر كه ما بر

چه عوام پس  خواندن امت است آن را چه خواص و جمع قرآن است در مصاحف و
جبرئيل تالوت كنيم خاطر خود را مشغول مشقت حفظ آن مگردان بلكه چون ما بر زبان 

جمعي را موفق بشرح  ،باز بر ماست توضيح قرآن در هر عصري .در پي استماع آن باش
اين همه  بيان سبب نزول آن فرمائيم تا ما صدق حكم آن بيان كنند و غيب قرآن و

تبليغ تو آن را چون آيات قرآن متشابه اند بعض آن  بمراتب متأخر است از حفظ تو و
مبين قرآن عظيم است حفظ قرآن كه موعود حق است  نحضرتست وآامصدق بعض 

 مسلمانان توفيق تالوت آن شرقاً اين صورت ظاهر شد كه جمع آن در مصاحف كنند و هب
 .همين است معني اليغسله الماء نهارا يابند و ليال و ،غربا و

ۡ ﴿ باز هو �  ان هو و قورۡ  ۥع  كه براي تراخي  ﴾مّ �و ﴿ ةدر وعد بيان كلم يك جا ايراد فرمودن و ﴾ء 
تالوت آن ه فهماند كه در وقت جمع قرآن در مصاحف اشتغال ب مي است ذكر نمودن

 .در خارج همچنين متحقق شد ن بعد بظهور آمد وتفسير آن م شائع  شد و
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عبداهللا بن مسعود بوده است در زمان  اول شروع حفظ آن از جانب ابي بن كعب و
 .حضرت عمر

چون اين  .واقع شد بعد انقضاي ايام خالفت ير از ابن عباساول اشتغال به تفس و
همه ذكر كرديم بايد دانست كه جمع كردن شيخين قرآن عظيم را در مصاحف سبيل 

في الحقيقت  ن فرموده وآوعده  خود الزم ساخته بود و حفظ آن شد كه خداي تعالي بر
اين  ور يافت وانجاز وعده اوست كه بر دست شيخين ظه اين جمع فعل حق است و

 .يكي از لوازم خالفت خاصه  است
 :كنيممي باريكي ختم ي  الحال اين فصل را بر نكته

 بدنيه آن را توان يافت و رياضت نفسانيه وه پيش اهل حق نبوت مكتسب نيست كه ب
ضرورت جبليه ه پس ب اند ي كه نفس پيغمبر را نفس قدسيه آفريدهبلّست جِانه امري 

وجهي باشد كه حكمت الهيه ه بلكه چون حال عالم ب ،قدس ةيل مناسبافاعه مندفع شود ب
 وات سبع اراده فرمايد اصالح بني آدم وامقتضي آن شود كه خداي تعالي از فوق سم

ه ج ايشان باقامت عواعدل ايشان تا بعلوم و ح والقاي داعيه در قلب ازكي بني آدم واسم 
اگر  ،بر ايشان الزام كند آن را ر فرمايد واعمالي كه صالح ايشان در آن خواهد بود ام

 دا از اشقيا ممتاز گردند وعنه كنند مخاصمه نمايد يا مجاهده تا آنكه س اگر كردند فبها و
اقتضاي عالم اين كيفيت خاص را چنان است كه  نور هدايت متنور شود وه عالمي ب

سخين ماء مقتضي كبري مقتضي افاضه نتيجه گردد بر نفس شخص يا ت اجتماع صغري و
هوا چون عالم اين را اقتضا كند قضاي الهي نازل شود از فوق سبع ه گردد انقالب آن را ب

سيل سيل بركات مأل اعلي  مأل اعلي همه بآن رنگ رنگين شوند و وات بمأل اعلي واسم
علوم  ر مناسبه متمثل شوند ومأل اعلي براي اين نفس بصو و ،برين نفس قدسيه فرو ريزد

د از فوق اين نفس قدسيه بتدبير مجرّ غيرها در اين نفس اندازند و احسانيه و ه وشرعي
سي گشته در مأل اعلي شائع احكام مثاليه مكتَه المنتهي ب ةوات نازل شده در سدراسبع سم

كه از عالم مجرد  وحي متلو يا غير متلوه ب شده در زمين فرود آمده است مطلع شود و
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 فرمود لباس مناسب مأل اعلي پوشيده بار ديگر لباس الفاظ وبمشايعت اين اراده نزول 
حروف شهادي در بر كرده بر قلب اين پيغامبر نزول فرمايد در اين وقت در لسان شرع 

ست حادث اوحي اليه پس نبوت امري مره بتبليغ االحكام واَگفته شود بعث اهللا فالناً نبيا واَ
ه كتسب بمنه  اصالح عالم نه امر جبلي و بسبب تعلق اراده به بعث اين پيغامبر بجهت

 .رياضت
د مگر كسي را كه نفس او نفس قدسيه باشد در اصل جبلت نده نمي اين دولت !آري

 صفا و غلبه و قواي ملكيه كه در وي مندمج است در غايت ظهور و معدود از مأل اعلي و
دارد في الغايه اما طبيعت قويه  ،مزاج بدن او در نهايت اعتدال انساني سعادت و صالح و

عقل او در كمال  و ،شهامت اما منقاد عقل قلب او در شدت متانت و و ،منقاد قلب
قوت عاقله او  ،آئينه براي ايشان از ايشان و ةنسخ استقامت اما منقاد مأل اعلي و جودت و

او در غايت  ةقوت عامل و ،فرمايد مي لهذا قبول وحي ادراك مأل اعلي است وه شبيه ب
آن ه اين امور الزم اعظم نبوت است سنة اهللا ب باشد و مي لهذا عصمت صفت او و صالح

بسا مردم  جاري شده كه نبوت عنايت نفرمايند مگر كسي را كه چنين آفريده باشند و
نبوت نصيب  اكثر آن متصف باشند وه يا ب بعض اين اوصافه اصحاب نفوس قدسيه كه ب

 ايشان نباشد چنانچه مثل مشهور است:
ــد   ــه دوي ــر آنك ــت مگ ــه گرف ــور ن  گ

 

ــت      ــور گرف ــد گ ــه دوي ــر آنك ــه ه  ن

 

 :اند در شعر عربي نيز اين مضمون را چنين به نظم آورده

 ةد غزاليوال كل من يسعي يص
 

 قد سعي ةولكن من صاد الغزال 

 

ِۘ �﴿ :یقال اهللا تعال و � َّ َّ  ِۡ
 
يۡ  َ مو أ ۡ  ثو ح  ا�  هو  ع لو �   .284F1]124األنعام: [ ﴾ۥِِس 

 پيغمبر نيز مكتسب و ةجبلي نيست همچنين خالفت خاص چنانكه نبوت مكتسب و و
شود براي تمشيت هدايت پيغامبر  مي وات نازلاالهي از فوق سبع سمي  جبلي نيست اراده

                                           
1- 
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 انجاز موعود براي او پس داعيه احداث اظهار دين او و اتمام نور او و در ميان مردم و
واريان پيغمبر كه داعيه نصرت دين پيغامبر از قبل فرمايد در قلب خليفه هر چند ح مي

آن  افاضات غيبيه در دل ايشان متمكن شده هزاران باشند اين خليفه بمنزله دل است و
از آنجا بمنزله نور  اول محل حلول داعيه الهيه دل خليفه است و ،منزله جوارحه جماعه ب

ه اين همه ب آيد و مي ان فرودديوارها منطبع شود بديگر ةي منصوبها هچراغ كه در آئين
285Fحدس

 ةست بديهي بلكه محسوس بحاساشود گويا امري  مي خذ ادراك كردهأقريب الم 1
 .بصر

  .بطني ظهري دارد و اهللا ةمر بتبليغ رشيعن اُ النبي مَ  ةكلم

است قويه كه از ميان فواد او  ةبطن او داعي مردم وه ظهر او رسانيدن شريعت است ب
 .جوشيده است

يده موعود اهللا  النبي يف الناس ويظهر عىل ة رشيعميشّ من يُ  ةاخلليف«  ةنين كلمهمچ و

 .بطني ظهري دارد و »لنبيه

بطنش داعيه ايست قويه كه بواسطه پيغامبر در دل او  ظهرش صورت تمشيت است و
 ةاگر اين داعيه از دل كسي نجوشد او را خليف متمكن شده بلكه از جذر دل او جوشيده و

ن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر گردد توان گفت اگر فاجر است مصداق ا نمي خاص
بتحريك او كار مطلوب باتمام  او را تحريك كنند و بچو اگر فاجر نيست مثل سنگ و و

  .او را هيچ فضيلتي نه رسانند و

                                           
شود كه براي دانستن آن احتياج به فكر كردن نداشته باشيم بلكه ذهن مستقيماً از  مي حدس به كالمي گفته -1

 گويند. مي مقدمات به سوي مطالب انتقال پيدا كند، اين مقدمات را مأخذ حدس
گويند و  مي »قريب المأخذ«به آساني آن را ادراك كند آن را حدس  اگر اين مقدمات طوري باشند كه هر فرد

 شود. مي گفته »بعيد المأخذ«اگر طوري باشند كه هر شخص آن را ادراك نكند حدس 
مثال حدس قريب المأخذ آنست كه كم شدن و زياد شدن روشني مهتاب را در پرتو نزديكي و دوري آفتاب 

 گيرد. مي خود را از آفتابديده و حدس بزنيم كه مهتاب روشني 
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محسوس در خليفه خاص  ةبديهي است يا بمنزل ةحدس قريب المأخذ كه بمنزل و
نمايد كه شخصي در آخر ايام  مي كند هر چند احتمال عقلي تجويز مي اعيهاثبات آن د

اين داعيه از دل او بجوشد اما اين احتمال هرگز واقع نيست  حيات پيغمبر مسلمان شود و
نازله از فوق سبع  ةسنة اهللا چنين رفته است ولن تجد لسنة اهللا تحويال اين داعيه قوي

ريزند مگر آنكه جوهر نفس او شبيه  نمي دل كسي مأل اعلي در موات مكتسيه بهماسم
آن  قوت عاقله او نمونه وحي وديعت نهاده باشند و بجوهر نفس انبياء آفريده باشند و

در قوت عامله او نمونه از عصمت گذاشته و و ،ثيت استمحد فرار  و ،يقيت استآن صد
پيغامبر ايقاظ آن نكند بيدار ست تا اال آنكه استعداد نفس او خواب آلود إشيطان از ظل او 

قابليت نفس او بالقوه است جز بتائيد نفس پيغمبر بفعل نيايد واين كلمه ايست  نشود و
 .مجمله كه شرح آن بسطي دارد

ــ   كنــاره عمــري بايــد كــه يــار آيــد ب
 

 اين دولت سرمد همـه كـس را ندهنـد    

 

تو نفس قدسيه پيغامبر بارها پر پيغمبر زندگي كرده باشد و ةها سال بايد كه در سايلسا

اليؤَن «با رسول اهللا محبت عظيم بهم رسانيده باشد كه  زبر ساخته و انانيت او را زير و
َالإح  َرون َ حد�م حتَ در  و 286F1»ماء َالزالل للعطَانـله َن نفمه ََال ََله 

اد تقليد پيغامبر در تحمل اعباء جه مال خود گوي مسابقت ربوده و اعانت پيغامبر بنفس و
آن حوادث را  كاره شريك پيغامبر گشته وم در حق او بمرتبه تحقيق رسيده در شدائد و

287Fاصحاب اليمين ةصاله خود برداشته در تهذيب نفس از درجگويا باإل

صدر  در گذشته بر 2
گرفته نفس قدسيه پيغامبر بارها فرو رفتن اعمال منجيه در جوهر نفس   مسند سابقين جا

اخالق  اجتناب نفس او از الوان اعمال خسيسه مهلكه و ه واين عزيز تجربه فرمود
 نيه وباحوال س درجات داده وه فوز ب مرات بشارت نجات و كرات و نامرضيه دانسته و

فعالً از  لياقت او بخالفت قوالً و شرف عظمت وي و مقامات عاليه او اخبار فرموده و
                                           

1- 
 است. تر سابقين از همه باالي  سابقين. مرتبه -3اصحاب اليمين  -2مقرّبين  -1اند:  اهل جنت بر سه درجه -2
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رده است كه داعيه نازل از فوق مثل اين كس قابليت آن پيدا ك ،تراوش نموده آنحضرت
بآن داعيه  الوان مأل اعلي در جوهر نفس خود تحمل كند وبه  وات مكتسيه واسبع سم

ٰ ﴿ انجاز موعود او فرمايد و يغامبرپتمشيت دين  ِ � لو ف ۡض  ُِك  �  ن َِيهِ َوؤۡ  َّ ٓ  م  ا  ّ اين  ﴾ءو � 
است از انواع  اين خالفت خاصه نوعي .ايام نبوت باشد ةخالفت خاصه است كه بقي

برين نوع باالصاله واليت كه اشبه بكماالت انبياء است تشب ه بالنبي من حيث هو نبي
اينهمه الزم اعم خالفت خاصه است بسا شخص عزيز القدر كه سوابق  آيد و مي صادق

تدبير غيب او را  الهيه بخالفت او منعقد نه شد وي  غير آن همه دارد ليكن اراده اسالميه و
آن قبيل نيست  ارادهء الهيه ازه سبب تخصيص بعض كامالن ب مسند عالي نه نشاند وبرين 

288ينمكه علوم بشر محيط آن تواند شد چنان كه تخصيص بعضي مفهF

دون بعضي به نبوت  1
ال آنكه اين شخص منصوب مستخلف إاز آن قبيل نيست كه ادراك عامه پيرامون آن گردد 

زيرا كه رياست عالم  ،ت خود يكي بعد استخالفرا دو نوع افضيلت است بر جميع رعي
يكي قبل استخالف  او را گردانيدند و رقائم مقام پيغمب او را عطا فرمودند نه غير او را و

آن به نسبت غير مستحقين خالفت فضل كلي  ه ومكه فعل الحكيم ال يخلو عن الحك
جزئي معتد به به نسبت مستحقان خالفت كه خالصه اصحاب پيغامبر اند فضل  است و

 .كه در حكم فضل كلي باشد
نباشد آن  تأليف قلوب مسلمين ديگر ن شخص در حسن سياست واگر سواي تمكّ و

 وجود اعالي كلمة اهللا بر دست اين شخص اصل است و هم بسيار است تحمل داعيه و
 لوازم ديگر فرع زيادت اوصاف معتبره در لوازم خالفت اگر تحمل آن داعيه ندهند و

اگر آن داعيه در دل شخصي  نشاند و نمي را باالروت دين حق بر دست او نكنند متمشي
اصل اين لوازم قدري كه بدون آن اين داعيه  دين را بر دست او ظاهر كنند و فرو ريزند و

او را  يآيد داشته باشد او خليفه است چنانكه مطلوب قتل شريري باشد شخص نمي فرود
 در بارگاه سلطنت عزت يافت ساده لوحي اعتراض ت ور كشضرب حجه نق يا بخَه ب

                                           
 شود كه اوصاف پيغمبري در او موجود باشد. مي جمع مفهم، به شخصي گفته -1
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 داند آن شخص جوابش مي ازي يا اسپ تازي فالن كس از وي بهتراند نمايد كه فن تير مي
دهد كه قوت شجاعت كه براي قتل شريري كه در كار بود در من موجود است زياده  مي

ال بالعرض بلكه از آن در مقصد من در كار نيست بلكه اصل قتل كسي منظور نيست ا
قد  عاي من رضاي سلطان بوده است وشجاعت مراد نيست اال بالعرض مد اصل قوت و

 .حصل
تاب در كتب كالميه نخوانده يحتمل كه وحشتي بخاطر  ين آب وا چون اين مقدمه با

 .خواهيم كه حديثي كه شواهد مقصد توانند بود برنگاريم تو راه يابد لهذا مي
مانند آن  سوء اعتقاد در جناب الوهيت و غوايت و دم از جهل واما آنكه هيأت بني آ

ِ  ﴿ :قال اهللا تعاىلبديهيات ملت است  كند بعث رسل را پس از اجلّ مي اقتضا ٓ  امٗ ق رۡ  ِ�ودِذ  ّما
  ِ نِذ
و
ٓ  أ اب ا مۡ ء    .289F1]6يس: [ ﴾ؤوهو

الٍ  ُكّ « :عن ربه تبارك وتعاىل ويف حديث عياض عن النبي َلُتُهُ  ََ
َ
�  ٌُ ِّ  َحَ ٌل  ًداََ ِِ ََ 

ِِّ�ُهمُ  ُكُّهمُ  ُحنََفاءَ  ِعٌَاِ ى َخلَُقُت  ََتُُهمُ  ََ
َ
يَاِط ُ  َ َّ نُ  فَاُجتَاَلُُهمُ  ال ُت  ِ يِنِهمُ  ََ ََ ا َعلَيُِهمُ  َََحّر ََ 

ُحلَلُُت 
َ
َُُهمُ  لَُهمُ  َ َمَر

َ
نُ  َََ

َ
ُ�وا َ ا ِب  �ُُشِ نُِزُل  لَمُ  ََ

ُ
ِِنّ  ُسلَُطانًا بِهِ  َ ََ  َ َّ   َ�َظرَ  ا

َ
ُهِل  إِل
َ
رُِض  َ

َ
 اْ

نُ  َ�َقايَا إِالّ  َََعَجَمُهمُ  َعَرَ ُهمُ  َ�َمَقتَُهمُ  ُهلِ  َِ
َ
ِكتَاِ   َ

ُ
قَاَل  ال ُ�تَِليََ   َ�َعثُتَُ   إِّ�َما ََ

َ
ُ�تَِ�َ  ْ

َ
 »بِ  َََ

290Fخرجه مسلمأاحلديث 

2.  

قاي محبت آيد از شواهد آن حديث ال مي اما آن كه قضاي الهي اوال بمأل اعلي فرود و
 .است

                                           
1- 
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َحّ   إَِذا :قال ان رسول اهللا ةب هر�رَعن «خرج مالك أ
َ
َ  ُ َّ َعٌُدَ  ا

ُ
َ�َل  قَاَل  ال ُبِ  قَدُ : ِلِ

ُحٌٌَُُت 
َ
ٌُّه، فُ نًا َ ِح

َ
ٌّهُ  فَأ �ُل  َ�يُِح نَاِ ي ُ�مّ  ،ِجُبِ ُهِل  ِ   َُ

َ
َ  إِنّ : الّمَماءِ  َ َّ َحّ   قَدُ  ا

َ
 فُ نًا، َ

ٌّوهُ  ِح
َ
ٌّهُ  ،فَأ ُهُل  َ�يُِح

َ
ُ  يََضعُ  ُ�مّ  الّمَماِء، َ

َ
َقٌُوَل  ل
ُ
رُِض  ِ   ال

َ
   .291F1»اْ

در اخالق جبليه خود فوقيت دارند بر غير خويش اين نيز از  ‡اما آن كه انبياء
داند كه  مي ضرورته كه بقوانين حكمت خلقيه مطلع است ب كسي بديهيات ملت است و
قلب  ه در انبياء ظاهر شد بدون انقياد نفس قلب را واين روش كه انتظام اخالق جميله ب

ر نيستعقل را ميس. 

ِ  رَُسوُل  َكنَ « :است از شواهد آن حديث انس َّ ُحَمنَ  �َا
َ
ُخَجعَ  اّلاِس  َ

َ
 اّلاِس  َََ

ُجوَ َ 
َ
292Fخرجه الشيخانأ »اّلاِس  َََ

2. 

 ََعه الب َع �م� هو بَنما َنه َبيه عن جٌ� بن ُمد نع« :خرج البخاريأو

ُقَفلَهُ  الاس نُ  ََ ُْعَراُ   َ�َعِلَقهُ  ،ُحنَُ   َِ َهُ  َحّت  ،�َُمألُونَهُ  ا   اُضَطّر
َ
 ،رَِ اءهُ  فََخِطَفت ،َسُمَرة إِل

َََف  ُطو� :فقال ،الّبّ  فََو َُ  ،بََنَُ�مُ  لََقَمُمتُهُ  ،َ�َعماً  الِعَضاهِ  هِذهِ  َعَد ُ  ِل  َكنَ  فَلَوُ  ،رَِ ا  َ
ُدَِ�  ال ُ�مّ  ِ

َ
الَ  َبِي ً  ت اباً  ََ  .293F3»َجٌَاناً  ََالَ  َكذا

�َل  إِنّ : قَاَل  الّزُهرِّى  َعِن «خرج الدارمي أو ا :قَاَل  ِجُبِ رُِض  ِف  ََ
َ
ُهُل  اْ

َ
ةِ  َ ٍَ  َعَشَ ُ�يَا

َ
 إِالّ  َ

َُ  َ�َما ،قَلٌُّتُُهمُ  َحداً  َََجُد
َ
َخدّ  َ

َ
نُ  إُِ�َفاقاً  َ ِ  رَُسولِ  َِ َّ   .«.294F4ا

باشند بجوهر نفس  مي اما آنكه غير انبياء هم گاهي در اصل جوهر نفس شبيه و
 :پس شاهد آن ‡انبياء

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
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نُ  ُجزُءٌ  الّصاِلَةُ  ُرُؤَ�ا« :قال رسول اهللا ُر َِع َ  ِسّتةٍ  َِ
َ
نَ  ُجزًُءا َََ خرجه أ »اّلٌُّوةِ  َِ

295Fالبخاري

1.  

، الّمُمَت « :وقال ََ نُ  ُجزُءٌ  الّصاِل �نَ ََ  َخَُمةٍ  َِ 296Fخرجه مسلمأ. »اّلٌُّوةِ  َِنَ  ُجزًُءا ِعُشِ

2.   

 :جوهر انبياءه اما آنكه خلفاء شبيه بودند ب و

نُ « خرجه ابوعمرأ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َ  إِنّ  :قَاَل  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا َّ ِعٌَا ِ  قُلُوِ   ِ   َ�َظرَ  ا
ُ
 قَلَُ   فَوََجدَ  ال

َّمدٍ  ُُ  َ�ُِعٌَا ِ  قُلُوِ   َخ
ُ
ِعٌَا ِ  قُلُوِ   ِ   َ�َظرَ  ُ�مّ  بِرَِساَلِهِ  َ عثه َفاهُ فَاُصَط  ال

ُ
 قَلُِ   َ�ُعدَ  ال

َّمدٍ  ُُ  َُصَحابِهِ  قُلُوَ   فَوََجد
َ
ِعٌَا ِ  قُلُوِ   َخُ�َ  َ

ُ
َزَراءَ  فََجَعلَُهمُ  ال ِِيّهِ  َُ

َقايِلُونَ  نَ   .297F3»ِ ينِهِ  نعَ  َُ

ٰ قوِل �ۡ�  ﴿ :عن ابن عٌاس   قول اهللا«خرج ابوعمر أو ٌٰم �    � ِ و س  ّ َِ َو  َِن  ۡم َّ ُ ادِهِ � ِِ
 ٰ  َ   .298F4»قال المدي َالمن الصي َابن عيَنه َالوري .اصحا  ُمد :قال ﴾�ۡصط 

ِب  نُ ََ «: خرج البخاري ومسلمأ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل   ُهَر�َُرةَ  َ َّ ٌُلَُ�مُ  ِ�يَما َكنَ  لََقدُ  :ا ََ 

نَ  َممِ  َِ
ُ
َدّ  اْ ِت  ِف  يَُ   فَإِنُ  ثُوَن،ُُ َّ

ُ
َحدٌ  َ

َ
َمرُ  فَإِنّهُ  َ َُ«299F5.  

نُ « :خرج الرتمذيأو ةَ  ََ ََ ِ ِ  رَُسوُل  َكنَ  قَالَُت  لَع� َّ ًطا فََمِمُعنَا َجالًِما ا َِ  لَ

 ََ ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  ِصٌُيَانٍ  َََصُو َّ ّيةٌ  فَإَِذا ا َِ ةُ  يَا :َ�َقاَل  َحُولََها ََالّصٌُيَانُ  يُُزفِنُ  َحَِ ََ ِ ُ  َع�
َ
 َََعال

ّ  فَوََضُعُت  فَِجئُُت . فَاُ�ُظِرى ََ ُ
َ
نُِكِ   َعَ  ل ِ  رَُسولِ  ََ َّ ُ�ُظرَ  فََجَعلُُت  ا

َ
ا إَِلَُها َ  الَُمنُِكِ   َ�ُ َ  ََ

 
َ
ِسهِ  إِل

ُ
ا  ِل  َ�َقاَل  َرَ ََ

َ
ٌُِعِت  َ ا َخ ََ

َ
ٌُِعِت  َ قُوُل  فََجَعلُُت  قَالَُت . َخ

َ
ُ�ُظرَ  الَ  َ

َ
لَِت ََ  ْ  َطلَعَ  إِذُ  ِعنَُدهُ  ُ�ِ

َمرُ  نَُها اّلاُس  فَاُرفَّض  قَاَل  َُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  قَالَُت  ََ َّ ِّ  :ا ُ�ُظرُ  إِ
َ
ْ  

َ
ِنّ  اِإل�ُِ   َخيَاِط ِ  إِل

ُ
 ََال
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نُ  فَّرَا قَدُ  َمرَ  َِ  .300F1»فَرََجُعُت  َُ

ِى« :شاهد آن حديث ،دهند در هدايت قوم خود مي اما آنكه انبياء را داعيهء قويه و
ّ
 ََاَ

قَايِلَّنُهمُ  �ِيَِدهِ  َ�ُفِس 
ُ
ُمِرى َعَ  ْ

َ
َُ  َساِلَفِت  ََنَُفرِ َ  َحّت  َ

َ
ُ  َلُنَّفَذنّ  َ َّ ُمَرهُ  ا

َ
خرجه أ. »َ

301Fالبخاري

2. 

 ةدر مخاطب در مكه بمخاطبهء ابوطالب ارشاد فرمود و همين لفظ را آنحضرت
 .يه فرمودابوسهيل نيز همين لفظ در حديب

 :دهند شاهد آن مي اما آنكه حواري را اين داعيه و

َ   ق ال  ﴿ :قال اهللا تعاىل رۡ  نو �ۡ � ِِي َِۡ  � م  م  ُ ِ َّ اِِ ر  نۡ  ن   ِۧ  اِِيٓ  م   َ ن
 
ِۖ � ِّ�   أ  ر اِِ�هرع  ۡ�  � ق ال   َّ

 ۡ ِو  نو �  ا  َ ن
 
ِ � أ ايشان نصرت در قلوب  ةظهور داعيه اين اشاره است ب و .302F3]14الصف: [ ﴾َّ

 از اجلّ دواعي شيخين در تمشيت دين حق اظهر ازان است كه بشاهدي احتياج افتد و و
شود اال  نمي نهاراً از شخصي ظاهر بديهيات است كه سالها افعال متقاربه مترتبه ليالً و

 .قويه در اصل نفس شخص ةبداعي
بدون  عر وهيچ عاقلي باور كند كه خواجه حافظ ديوان خود را بغير بصيرت در فن ش

را بغير بصيرت  »قانون«صرف همت بليغه در نظم اين غزلها تدوين كرده باشد يا ابوعلي 
 ؟ترتيب مسائل اين فن تصنيف نموده باشد جمع همت بر تحقيق و در فن طب و

 .!سبحانك هذا هبتان عظيم

داعيه اگر  شد و مي د متطاوله چگونه ظاهردبود اين افعال متقاربه در م نمي اگر داعيه
مدح ايشان جاري گشت تا اينجا كه بحد  لسان غيب ترجمان آنحضرت دنيا بود چرا بر

                                           
1- 
2- 
3- 
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ي آنكه از فوق نازل شود أر از قواي نفس بود و(مركّب) اگر داعيه ملتئه  تواتر رسيد و
 .آمد نمي روي كار گشايش زياده از كوشش بر نمود و نمي اين همه بركات ظهور

شود از  مي د تعلق اراده بخالفت ايشان افضليتي حاصلاما آن كه گفتيم كه بمجر و
 :شواهد آن حديث ابي ذر است

نُ « :خرج الدارميأ ِب  ََ
َ
َفارِّى  َذرّ  َ ِِ

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا :قُلُُت  قَاَل  ال َّ نَّ   َعِلُمَت  َكيَُف  ا

َ
َ  ّ ِِ

 نَ

بَا يَا «:َ�َقاَل  اُسيَيَُقنَُت؟ َحّت 
َ
ِِ  َذرّ  َ يَا

َ
نَاََ  َملََننِ  َ

َ
ٌَُعِض  َ ّكةَ  َ�ُطَحاءِ  بِ عَ  ،ََ ََ َحُدُهَما فََو

َ
َ  

َ
 إِل

رُِض 
َ
َ�نَ  اْ رُِض  الّمَماءِ  َ�ُ َ  اآلَخرُ  ََ

َ
َحُدُهَما َ�َقاَل  ،ََاْ

َ
ٌِهِ  َ ُهوَ  :لَِصاِح

َ
 :قَاَل . َ�َعمُ  :قَاَل  ُهَو؟ َ

ةٍ بِعَ  ِزنُهُ  :قَاَل  ُ�مّ  ،فََوَزُ�تُهُ  بِهِ  فَُوِزنُُت . بِرَُجٍل  فَِزنُهُ   بِِمايَةٍ  ِزنُهُ  :قَاَل  ُ�مّ  ،فَرََجُحتُُهمُ  بِِهمُ  فَُوِزنُُت . َشَ
ٍف  ِزنُهُ  :قَاَل  ُ�مّ  ،فَرََجُحتُُهمُ  بِِهمُ  فَُوِزنُُت 

ُ
ل
َ
ِّ  ،فَرََجُحتُُهمُ  بِِهمُ  فَُوِزنُُت  بِأ

َ
ُ�ُظرُ  َكَ

َ
 يَنُتَِثَُنَ  إَِلُِهمُ  َ

 ّ نُ  َعَ َحُدُهَما اَل َ�قَ  قَاَل  ،الُِمَ�انِ  ِخّفةِ  َِ
َ
ٌِهِ  َ َزُ�تَهُ  لَوُ  :لَِصاِح ِتهِ  ََ َّ

ُ
  .303F1»لَرََجَحَها بِأ

عند  فيها شق صدره ةطويل ةخرج الدارمي من حديث عتبه بن عبدالسلمي قصواَ 

ًفا ََاُجَعُل  ِكّفةٍ  ِ   اُجَعلُهُ « :حدمها صاحبهأئره حليمه قال ظِ 
ُ
ل
َ
نُ  َ تِهِ  َِ َّ

ُ
 رَُسوُل  قَاَل  ِكّفةٍ  ِ   َ

ِ ا ُ  َصّ�  َّ َّ نَا فَإَِذا َََسلّمَ  َعلَيُهِ  ا
َ
ُ�ُظرُ  َ

َ
َ  

َ
ِف  إِل

ُ
ل
َ ُ
ُخِفُ   فَُوِ�  اْ

ُ
نُ  َ

َ
رّ  َ ِ�َ  ّ نّ  لَوُ  َ�َقاَل  َ�ُعُضُهمُ  َاَ

َ
َ 

تَهُ  َّ
ُ
ِزنَُت  َ يََرَ�ِ�  اُ�َطلََقا ُ�مّ  بِِهمُ  لََماَل  بِهِ  َُ ََ«304F2. 

ِ  رَُسوُل  َعلَيُنَا َخَرشَ  قَاَل  َمرَ َُ  ابُِن  َعِن « :خرج حممد بن مردويهأو َّ ََ   ا  َ�ُعدَ  َغَداةٍ  َذا

ُمِ   ُطلُوِع  َّ يُُت  :َ�َقاَل  ال
َ
ٌَ  َرَ َفُجرِ  يَل َُ

ُ
ِّ  ال

َ
ُعِطيُت  َكَ

ُ
الَُمَواِز�نَ  الَُمَقاِلدَ  َ ا ََ َّ

َ
 الَُمَقاِلدُ  فَأ

َُ  َ�َهِذهِ  َِي ا الَُمَفا َّ
َ
ِت  َََُِضَعُت  ِكّفةٍ  ِف  فَوُِضُعُت  بَِها يَِزنُونَ  الِّت  َ�َهِذهِ  الَُمَواِز�نُ  َََ َّ

ُ
 ِكّفةٍ  ِف  َ

ِب  ِجءَ  ُ�مّ  فَرََجُحُت  بِِهمُ  فَُوِزنُُت 
َ
 ِجءَ  ُ�مّ  فََوَزنَ  فَُوِزنَ  بُِعَمرَ  ِجءَ  ُ�مّ  فََوَزنَ  بِِهمُ  فَُوِزنَ  بَُ�رٍ  بِأ

 .305F3»ُرفَِعُت  ُ�مّ  بِِهمُ  فَُوِزنَ  بُِعثَُمانَ 
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اين  رجحان خود بر ايشان نبوت خود را شناختند و از وزن با امت و آنحضرت
فضل كلي معتبر عنداهللا پس آن الزم نبوت است ه رجحان داللت كرد بر افضليت ب وزن و

در باب خلفاء ديدند پس از اينجا دانسته شد كه افضليت  همين رؤيا را آنحضرت و
علم اهللا برآن جماعه الزم خالفت خاصه رجحان ايشان في  خلفاء بر رعيت خود عنداهللا و

امور ديگر  الهيه ثابت است وي  چنانكه حقيقت استخالف بمجرد تعلق اراده ،است
باشد همچنين اين نوع از افضليت بمجرد اراده  مي بحسب عادت اهللا الزم الوجود خالفت

احكام بر سوابق اسالميه يا  همراه او افضليتي كه بنا ثابت است در ضمن استخالف و
 .غير آن باشد امري است عادي ه از حسن سيماست ويجبل

 خر الفصل الثالث.آيكن هذا احلال ولْ  ةعلم بحقيقأواهللا 



 
 

 

306Fآثار در روايت احاديث و: فصل چهارم

داله بر خالفت خلفاء  1
 بر اثبات لوازم خالفت خاصه بتصريح يا تلويح و

علماء در اثبات خالفت خلفاء پيش از آن كه شروع در مقصود كنيم بايد دانست كه  و
 فقير كثير التقصير را چنان بخاطر هر يكي به بياني موفق شده و و اند تصانيف ساخته

307Fمسانيد رسيد كه احاديث اين باب را بر مي

2 زير مرفوع هر صحابي  ع سازد وصحابه موز
بوت عوام گردد كه آنچه مشهور است كه ث موقوف او را مذكور نمايد تا معلوم خواص و

ليكن معني  ،وصيت خليفه متقدم بوده است كالم محقق است اجماع وه خالفت ايشان ب
و فقط به صالح ديد وقت شرع نباشد ه اجماع آن نيست كه هر يكي بفكري كه مستند ب

                                           
شود. و در  مي قول مشهور، حديث به روايت مرفوع گفته شده و أثر به روايت موقوف (بر صحابي) گفته بربنا -1

 شود. مي نزد برخي از علماء كرام به روايت مقطوع نيز اثر گفته
 باشد. ه از قول، فعل يا حال پيامبر خداشود ك مي مرفوع به روايتي گفته

 ل يا حال صحابي پيامبر باشد.شود كه قول، فع مي موقوف به روايتي گفته
 شود كه قول، فعل يا حال تابعي باشد. مي مقطوع  به روايتي گفته

ي حديثي به طرق و مقاصد متعدد انجام شده است و هر ترتيب نام مستقلي دارد. كتبي كه به ها ترتيب كتاب -2
تعلق به نماز در يك جا و هم جا و احاديث م : احاديث متعلق به ايمان در يكترتيب ابواب فقهي باشد مثالً

گويند كه اكثر كتب حديثي (و بطور خاص  مي »سنن«را  ها چنين حديثهاي متعلق به روزه و... اين كتاب
 باشند. مي صحاح سته) اين ترتيب را دارا

ي احاديث روايت شده از ابوبكر  هاي حديثي كه به ترتيب اسماي گرامي صحابه باشد كه همه و كتاب
 »مسند«و...را بياورد آن را  ر فهرست و بعد از آن تمام احاديث مرويه از عمر فاروق را س صديق

 گويند مانند مسند امام احمد. مي
و اگر محدث ترتيب كتاب حديثي خويش را به ترتيب اساتذه و شيوخ خود بگذارد كه تمام احاديثي را كه از 

ي را كه از شيخي بنام محمد روايت ها حديثي  همهيكي اساتذه خويش بنام أحمد مثال در يك جا بياورد و 
 گويند مانند: معجم طبراني.  مي »معجم«.. آن كتاب را .كرده در يك جا بياورد و
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نيه سنت ساز دليل شرعي كه ه بلكه معني اجماع اين است كه هر يكي بعمل نمايد 
تلويحات  و ةنموده از تصريحات آنحضرت تارخالفت ايشان استنباط بر  آنحضرت
 .قبول خالفت ايشانه اخري تا آن كه هر يكي بمالحظه آن دليل مكلف شد ب آنحضرت

ن بعد م صورت اجماع متحقق گشت و ،چون مجتهدان عصر اول اتفاق كردند بر آن و
 .كسي را مجال خالف نماند

بات لوازم خالفت عامه يا اثه بخالفت ايشان راجعست يا ب  تلويحات آنحضرت و
ابوبكر خواهيد داد ه ن بعد برا م وةلوازم خالفت خاصه ايشان را مثالً جاي كه گفتند زك

 مسلمين است و ةاخذ زكو ازم خالفت عامه نمودند كه حفظ بيت المال وواثبات بعض ل
شهيد يا گفتند درجات ايشان در بهشت  عمر صديق است و جائيكه گفتند ابوبكر

درجات خواهد بود يا ايشان را بشارت بهشت دادند السيما چون بترتيب خالفت  اعلي
علي هذا القياس اثبات لوازم خالفت خاصه  و اند يا گفتند بهترين امت ايشان ،باشد

 .ايشان ةفرمودند اينهمه تلويح است بخالفت راشد
308Fاگر بخاطر توترددي ميگذرد كه داللت الزم مساوي و

م است اما وجود ملزوم مسلَّ بر 1
اينهمه اوصاف الزم اعم خالفت خاصه  وجود ملزوم مسلم نميداريم و داللت الزم اعم بر

 :شود گوئيم مي اين صفات يافتهبعض است در غير خليفه خاص 

نُ « خرج مالكأ .شود مي آن حاصله م بتفه تعريض نوعي است از بيان تفهيم و ََ 

هِ  َّ
ُ
ُمَرةَ  َ ٌُدِ  بِنُِت  ََ نّ  ِن الرُّحَ  ََ

َ
ٌّا رَُجلَُ ِ  َ انِ  ِف  اُسيَ ََ َمرَ  َز َّطاِ   بُِن  َُ

ُ
َحُدُهَما َ�َقاَل  ال

َ
 لِآلَخرِ  َ

 ِ َّ ا ا ََ ِب  ََ
َ
الَ  بَِزانٍ  َ ََ  ِّ

ُ
ارَ . بَِزاِ�يَةٍ  َ ََ َمرُ  َذلَِ   ِف  فَاُسيَ َّطاِ   ُ�نُ  َُ

ُ
َد َ  قَايٌِل  َ�َقاَل  ال بَاهُ  ََ

َ
َ 

هُ  َّ
ُ
قَاَل  َََ �ِيهِ  َكنَ  قَدُ  آَخُرَنَ  ََ

َ
هِ  ْ َّ

ُ
ُد ٌ  َََ نُ  نََرى َهَذا َ�ُ�ُ  ََ

َ
هُ  َ َ�ُِ

َ
َدّ  ت

ُ
هُ . ال َمرُ  فََجَ�َ َدّ  َُ

ُ
 ال

                                           
 باشد: مي الزم بر دو قسم -1

 الف: اگر الزم طوري باشد كه بغير از ملزوم يافت نشود و ملزوم نيز بغير از الزم نيايد آن را الزم مساوي
 گويند. مي
 گويند.  مي : و اگر الزم بغير از ملزوم يافت شود آن را الزم عامب
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 .309F1»َ�َماِ� َ 
 تحقيق در تعريض آن است كه داللت پس تعريض جلي ملحق بصريح است و

شك نيست كه قرائن را  ،كند بمساعدت قرائن مي كند بمحض لفظ ليكن داللت نمي
هواي  داللت ابر و ما قطعيةً واما ظنيةً مثل داللت دخان بر وجود نار وإ لتي هستدال

همچنين لفظ را نيز داللت هست بر معني منطوق خود پس در تعريض  و .رطب بر باران
همچنين تحقيق  گرداند و مي شوند ابهام بعض را بعض ديگر منجبر مي هر دو جمع

آن همين است كه داللت لفظ فقط نيست بلكه  غير فحاوي و نزديك فقير در ايماآت و
 .گاهي جليه باشند و مي آن قرائن گاهي خفيه و .لفظ مع القرائن

ميزان در استنباط معاني از مثل اين دالئل فهم اهل لسان است در مثل اين حالت لهذا 
رئيس مستنبطان است موقوف آمد بر شروط  مفهوم وصف نزديك امام شافعي كه رأس و

 .كه آنها محقق قرائن معني مقصود باشندچندان  
چون حال بر اين منوال است داللت وجود الزم اعم بر وجود ملزوم اخص مستبعد  و

 .مستنكر نيست و
د شد خوض در مقصود نمائيم.چون اين مقدمه ممه 

 روايت)  )9بي بكر الصديقأمسند 

َُ  :قالت ب ب�ر الصدي    قصهَب حيه عن َعن حيه بنت « خرج الدارميأ  فََذَكُر

نَا ََ ةَ  َخثَُعماً  َغُز ََ َاِهِلّيةِ  ِف  َ�ُعضاً  َ�ُعِضنَا َََغُز
ُ
ا ال ََ ُ  َجاءَ  ََ َّ نَ  بِهِ  ا َفةِ  َِ

ُ
ل
ُ
ُطنَاِ   اْ

َ
َََ 

 ُِ َفَماِطي
ُ
ٌَّ   - ال َصابَِعهُ  َعُونٍ  اُ�نُ  َََخ

َ
َعاذٌ  َلَا َََََصَفهُ  ،َ َُ،   ٌَّ ُحَدُ  َََخ

َ
ٌُ  يَا :َ�ُقلُُت  - َ ِ  دَ ََ َّ  ا

َت  َحّت  ُمرَ  يََرى ََ
َ
ا :قَاَل  َهَذا؟ اّلاِس  َ ِت  ََ ََ يِّمةُ  اُستََقا

َ
ا :قُلُُت . اْ يِّمةُ  ََ

َ
ا :قَاَل  ؟اْ ََ

َ
يُِت  َ

َ
 رََ

َِواءِ  ِف  يَُ�ونُ  الّميّدَ 
ُ
ُ�ِطيُعونَهُ  َ�يَيٌُِّعونَهُ  ال ََلَِ   اُستََقامَ  َ�َما ،ََ

ُ
َ«310F2.  

                                           
1- 
2- 
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نُ « :خرج الدارميأو ِب  بُِن  قََُِ   ََ
َ
بُو َ َخَل  :قَاَل  َحاِزمٍ  َ

َ
ةٍ  َعَ  بَُ�رٍ  َ

َ
ـنُ  اُمـَرَ ُحَـَ   َِ

َ
َ 

َقاُل  ّمُ  الَ  فََرآَها - قَاَل  - َز�ُنَُ   لََها َُ ََ ا: َ�َقاَل  ََتَ ُّم؟ الَ  لََها ََ ََ َُ : قَـالُوا ََتَ . ُمُصـِمتَةً  َحّجـةً  نَـَو
َِ  :لََها َ�َقاَل 

ّل، الَ  َهَذا فَإِنّ  ،يََ�لّ ِ نُ  َهَذا َُ َمِل  َِ َاِهِلّيةِ  ََ
ُ
 .ال

َّمُت  :اَل ق ََ نُ  :َ�َقالَُت  َ�تَ نَُت؟ ََ
َ
نَا :قَاَل  َ

َ
نَ  اُمُرؤٌ  َ نُ  :قَالَُت . الُُمَهاِجِر�نَ  َِ ّى  َِ

َ
 الُُمَهاِجِر�َن؟ َ

نُ  :قَاَل  ّى  فَِمنُ  :قَالَُت  قَُر�ٍُش؟ َِ
َ
نَُت؟ قَُر�ٍُش  َ

َ
نَـا ،لََمئُوٌل  إِنِّ   :قَاَل  َ

َ
بُـو َ

َ
ـا :قَالَـُت . بَُ�ـرٍ  َ ََ 

ُمرِ  َهَذا َعَ  َ�َقاُؤنَا
َ
َِ  اْ ى الّصاِل ِ

ّ
ُ  َجاءَ  اَ َّ َاِهِلّيـِة؟ َ�ُعـدَ  بِهِ  ا

ُ
ـا َعلَيُـهِ  َ�َقـاُؤُ�مُ  :قَـاَل  ال ََ 

ُت  ََ يِّمـتُُ�مُ  بُِ�مُ  اُستََقا
َ
ـا :قَالَـُت . َ ََ يِّمـُة؟ ََ

َ
ـا :قَـاَل  اْ ََ

َ
اٌ   ؤََسـاءُ رُ  ِلَقُوِمـِ   َكنَ  َ ُشَ

َ
َََ 

ُمُرََ�ُهمُ 
ُ
ثُُل  َ�ُهمُ  :قَاَل . بََ�  :قَالَُت  َ�يُِطيُعوَ�ُهُم؟ يَأ ََلَِ   َِ

ُ
  .311F1»اّلاِس  َعَ  َ

 شجاعت و كفايت و عدالت و اين استقامت شامل است علم و »ما استقامت«: قوله

 .غير آن را

312Fابابكر قال لالنصار اخرج البخاري يف حديث عمر الطويل انّ 

ا« :2 َُمُ  ََ  ِ�يُ�مُ  َذَكُر

نُ  ُ�تُمُ  َخُ�ٍ  َِ
َ
ُ  فَأ

َ
ُهٌل  ل
َ
لَنُ  ،َ ُعَرَ   ََ ُمرُ  َهَذا َُ

َ
ّ  لَِهَذا إِالّ  اْ ََ

ُ
نُ  ال ُُ  ُهمُ  ،قَُر�ٍُش  َِ ََُس

َ
َعَرِ   َ

ُ
 ال

  .313F3»َََ اًرا �ََمًٌا

                                           
1- 
اين سخنان را براي انصار در سقيفه (سايه بان) بني ساعده ايراد فرمود. سقيفه بني ساعده  ابوبكر صديق -2

 در آن جا جمع شده و مسائل خويش را حل و فصل جائي است در نزديك مسجد نبوي كه انصار
 دند.نمو مي

خواستند يكي از خود را به  مي و چون رسول خدا وفات نمودند انصار طبق عادت در سقيفه جمع شده و
رسيد. ايشان به  بخبر به ابوبكر صديق و عمر فاروق حيث خليفه و جانشين رسول خدا تعيين نمايند كه

قريش در خالفت را براي  خاطر جلوگيري از افتراق و اختالف مسلمانها خود را به سقيفه رسانده و احقيت
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 پذيرفتند. خدا رحمت كند اين عاشقان پاك طينت را. صديق اكبر
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 فذهٌت رسل�م ع ب�ر َبو فقال« :بوبكر ابن ايب شيبه يف حديث طويلأخرج أ

 َا َاهللا إنا اْنصار َعش يا قال ثم عليه ََث� اهللا فحمد عمر يا َنصت لفقا ْي�لم
 عرفتم قد َلكن�م علينا الواج  حق�م َال اإلس م   ب ء�م َال فضل�م ننكر
 ع إال تتمع لن العر  َِن غ�هم بها لَ  العر  َن بم�لة قر�ش َن الح هذا َن
 ََل ي�ونوا َال اإلس م يصدعوا َال اهللا ايقواف الوزراء ََنتم اْمراء فنحن َنهم رجل
  .314F1»اإلس م   َحدث َن

 .اشتراط نسب قريش در خليفه مجمع عليه اهل سنت است

بُو َكنَ « :اخرج البخاري ومسلم والدارمي وغريهم عن ابن عباس
َ
َّدُث  ُهَر�َُرةَ  َ نّ  :ُُ

َ
َ 

َت  رَُج ً 
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِّ  َ�َقاَل  ا يُ  إِ

َ
نُِطُف  ُهلّةً  اللّيُلَةَ  ُت َرَ نَُها ََ َعَمُل  الّمُمنُ  َِ

ُ
ال رَى ََ

َ
 اّلاَس  فَأ

تََكّفُفونَ  يُِديِهمُ  ِف  ََ
َ
الُُمُمتَِقّل  فَالُُمُمتَُكِثُ  َ رَى ََ

َ
نَ  ََاِص ً  َسًٌَِا َََ   الّمَماءِ  َِ

َ
رُِض  إِل

َ
َراكَ  اْ

َ
 فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا َّ ََ  ا َخُذ
َ
ََ  بِهِ  َ َخذَ  ُ�مّ  َ�َعلَُو

َ
َخذَ  ُ�مّ  َ�َع َ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  َ

َ
 ُ�مّ  َ�َع َ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  َ

َخذَ 
َ
ُ  َُِصَل  ُ�مّ  بِهِ  فَاُ�َقَطعَ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  َ

َ
بُو قَاَل  َ�َع َ  ل

َ
ىُ  بَُ�رٍ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِب  ا

َ
نَُت  بِأ

َ
َ  ِ َّ ا ََ 

 �ّ ََ ُبََها َلََد َُ
َ
ُبَُهاا َ�َقاَل  فَأل ا َ�َقاَل  َُ َّ

َ
ا اإلُِسَ مِ  َ�ُظلّةُ  الّظلّةُ  َ َّ

َ
نَ  اّلنَّطُف  َََ  الّمُمِن  َِ

َعَمِل 
ُ
ال ُقُرآنُ  َ�ُهوَ  ََ

ُ
ِلنُهُ  ال يُهُ  ََ ََ ا َََحَ  َّ

َ
الُُمُمتَِقّل  الُُمُمتَُكِثُ  َََ نَ  الُُمُمتَُكِثُ  َ�ُهوَ  ََ ُقُرآنِ  َِ

ُ
 ال

الُُمُمتَِقّل  نُهُ  ََ اََ  َِ َّ
َ
نَ  الَُواِصُل  الّمٌَُ   َ   الّمَماءِ  َِ

َ
رُِض  إِل

َ
َّ   َ�ُهوَ  اْ

ُ
ِى ال

ّ
نَُت  اَ

َ
ُخذُ  َعلَيُهِ  َ

ُ
 يَأ

ُ  َ�يُُعِليَ   بِهِ  َّ ُخذُ  ُ�مّ  ا
ُ
ُخذُ  ُ�مّ  بِهِ  َ�يَُعلُو آَخرُ  رَُجٌل  َ�ُعَدكَ  بِهِ  يَأ

ُ
 ُ�مّ  بِهِ  َ�يَُعلُو َ�ُعَدهُ  آَخرُ  بِهِ  يَأ

ُخذُ 
ُ
ىُ  بِهِ  َ�يَُعلُو يُوَصُل  ُ�مّ  بِهِ  َ�يُُقَطعُ  آَخرُ  رَُجٌل  هِ بِ  يَأ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َصٌُُت  َلَُحّدَ�ّ�  ا

َ
مُ  َ

َ
َ 

 َُ
ُ
ُخَطأ
َ
َصٌَُت : قَاَل  َ

َ
ََ  َ�ُعًضا َ

ُ
ُخَطأ
َ
قَُمُمُت  :قَاَل . َ�ُعًضا َََ

َ
ِب  َ

َ
نَُت  بِأ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ  َلَُحّد�َّ�  ا

ى ِ
ّ
ُخَط  بِاَ

َ
َ َُ

ُ
ّ  َ�َقاَل  أ ِِ   .315F2»َُُقِممُ  الَ : اّل

دانست كه خالفت بعد  مي ت صديقشود كه حضر مي از اين حديث معلوم

                                           
1- 
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ايشان بر منهاج پيغامبر خواهند بود  سه كس علي الترتيب خواهد رسيد وه ب آنحضرت
بر منهاج پيغمبر خواهند گذشت باقي ماند آنكه هرگاه موافق تعبير حضرت صديق در  و

 ؟چه وجه ثابت استه خارج بوقوع آمد پس خطا ب
طريق ه ايشان ب ةتسمي سكوت از تسميه آن اشخاص با وجود قدرت بر :گويد مي فقير

 اعيانهمه ايشان را ب شاهد آن كه حضرت صديق مشاكلت منسوب بخطا شد و
 .شناخت آثاري چند است كه درخصائص مذكور است مي

ب ب�ر الصدي  سٌِه بوٍح َن َاس م  عن كع  قال كن« :اخرج ابن عساكر

َذل  انه كن ياجراً بالَام فر ين ََن  :ي رؤ�ا فقصها ا ب�اء الراه  فقالَالمماِء 
قال ياجر قال صد  اهللا  ؟نتَقال َن مكة قال َن ايها قال َن قر�ش قال فا�ش  ؟نتَ

َخليفته بعد م ويه فاهها رؤ�اك فانه يٌعث نٌب َن قوم  ي�ون َز�ره   حيايه 
الرؤ�ا الت  :قال ؟عفجاءه فقال يا ُمد َا اللل ا َا يدا  عث البابو �ر حت بُ 

ٌا   .316F1»ل َا ب  عينيه َقال اخهد ان  رسول اهللارَيت بالَام فعانقه َق

المن قٌل  لإ خرجتا  :عن ابن ممعو  قال قال ابو �ر الصدي « خرج ابن عساكرأو

اال  ةسن ةر ع َايَيت عليه َز  قد قرَ الكت  َخيا َن االَ  ع ف�لُت  ٌعث البن يُ َ
نعم قال َاحمٌ  قر�َيا قلت نعم قال  :َيا قلتعش سن  فقال ل احمٌ  حرَ 

قال ي�َف ل عن  ؟� َا :قلت ةَاحمٌ  ييميا قلت نعم قال بقيت ل َن  َاحد
مره فت َ رم يعاَن عٌعث   البطن  قلت لم ذاك قال اجد   العلم الصا   ان نِيا يُ 

َ فا َا الفت فخوا أَ�هل ف بطنه  بيض �يف عأَا الكهل فَاع َعض َ َاض غمراَ 
اال َا  ةفخذه الَتي ع َه ََا علي  ان ير�� فقد ي�املت ل في  الصف خاَه َع
نت هو َ� فقال ي خاَه سو اء فو  ها َقال ابو �ر فكَفت ل عن بط� فر خف اا 
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 .317F1»ةعٌَر  الك

   زال ارا� اطأيا رسول اهللا َا اَ  :بو �رَعن المن قال قال « خرج ابن سعدأو

 .318F2»  صدري كلرقمت  قال سنت  عذراَ الاس قال لكونن َن الاس تمِيل قال رَيُت 
ر بخالفت اوست در وقت بيعت دانست كه مبشّ مي اگر اگر كسي گويد كه صديق و

 .حد هذينابوعبيده نمود كه بايعوا اَ فاروق وه ت بچرا اشار چرا توقف فرمود و
چيزي مقتضي آن نيست كه البته آن را طلب نمايند چنانكه ه بشارت ب :گوئيم
آنجناب خواهد بود معهذا  ةزوج لمعلوم فرمودند كه حضرت عائشه آنحضرت

319فرمودند ان يكن هذا من عند اهللا يمضه ج او نه نمودند وسعي در تزوF

3.  
كنند با  مي ر بهل اهللا در مثل اين صورت مختلف است گاهي سعي در مبشّاحوال اه

باشند كه لطف الهي در  مي منتظر تدبير غيب زنند و مي گاهي تن وجود آن وه وثوق ب
سازد حضرت صديق راه توقف را اختيار نمود تا ابعد  مي كدام قالب آن روح را منفوخ

 .باشد از خط نفس يا بسببي ديگر مانند اين
  :سوابق اسالميهه خالفت خود را ب اما اثبات حضرت صديق

نُ « :خرج الرتمذيأفقد  ِب  ََ
َ
بُو قَاَل  قَاَل  َسِعيدٍ  َ

َ
لَُمُت  بَُ�رٍ  َ

َ
َحّ   َ

َ
لَُمُت  بَِها اّلاِس  َ

َ
َ 

َل  َّ
َ
نُ  َ ُسلَمَ  ََ

َ
لَُمُت  َ

َ
لَُمُت  َكَذا َصاِحَ   َ

َ
 .؟320F4»َكَذا َصاِحَ   َ

قف از بيعت بعد انعقاد بيعت عامه بلزوم شق عصا منع تو اما استدالل صديق بر
 :المسلمين

منب نظر   ـال فلما قعد ابو �ر ع ةطو�ل ةب سعيد   قصَعن «خرج احلاكم أفقد 

ابن عم  :به فقال ابو �ر يواأنصار فَفمأل عنه فقام ناٌس َن اال َجوه القوم فلم ير علياً 
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َّ َختنَ  رسول اهللا َ  ه ار   رسول اهللا ةاليث�  يا خليف :فقال ؟مملم ـ  عصا الَُ ان �
 ةَحوار� رسول اهللا ةلم ير الز � بن العوام فمأل عنه جاؤا به فقال ابن عم فٌايعه ثما 
 ََ   .321F1»َثل قول فٌايعاه فقال اليث�  يا خليفه رسول اهللا ؟مملم ـان �َق  عصا ال ار 

 :خرج  الرتمذيأفقد  :اوا فضيلت ه خالفت حضرت فاروق را ب اما اثبات صديق

نُ « ٌُدِ  بُِن  َجابِرِ  ََ ََ  ِ َّ َمرُ  قَاَل  قَاَل  ا ِب  َُ
َ
ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  اّلاِس  َخُ�َ  يَا بَُ�رٍ  ْ َّ بُو َ�َقاَل  !ا

َ
َ 

ا بَُ�رٍ  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  فَلََقدُ  َذاكَ  قُلَُت  إِنُ  إِنَّ   َ َّ ُقوُل  ا ا :ََ ُمُ   َطلََعِت  ََ َّ  رَُجٍل  َعَ  ال
نُ  َخُ�ٍ  َمرَ  َِ َُ«322F2.  

 مَوـال حضه ح  ب�ر َبا َن الارث بن ز�د عن« يب شيبهأبوبكر ابن أخرج أو

 َفظ كن َلنا قد َلو غليظا فظا علينا �متخلف الاس فقال �متخلفه عمر إل َرسل
 ون�توف َبر� ب�ر َبو قال عمر علينا استخلفت َقد لقيته إذا لر   يقول فما ََغلظ
323Fاحلديث »خلق  خ� عليهم استخلفت ا� َقول

3. 

 َبو قال ةعن ُمد عن رجل َن ب� زر�    قصة طو�ل« يب شيبهأبوبكر بن أخرج أو

 .324F4»َ� َفضل َنت: عمر فقال َ�، َقوى َنت :لعمر ب�ر
شود در آنكه اين اوصاف را دخلي هست در اثبات  مي ناظر منصف در اين آثار مضطر

اال ذكر اين كلمات در مبحث اثبات خالفت خارج  اولي بود و ةكه در طبق خالفت خاصه
 از قانون مخاطبات باشد.

  من مسند عمر بن الخطاب
  :اما شروط خالفت
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 مليَ بن اساَه امذل قال خط  عمر بن الطا ـب الَعن « خرج ابويوسفأفقد 

يها الرعء انه َ .ال� ع ةعونمـبالِي  َال ةيها الرعء ان لا علي�م ح  الصيحَ :فقال
بِض ال َلَ  َن حلم اح  ال اهللا َال اعم نفعا َن حلم اَام َرفقه َلَ  َن جهل 
َخرقه َانه َن يأخذ بالعافيه فيما ب  ههرانيه يُ   ةعطي العافياهللا اعم ضراً َن جهل اَام 

 .325F1»َن فوقه

خط  عمر الاس  :بيه قالَعن عثمان بن عطاء الَع عن « بويوسفأخرج أو

ٌق َ�هل  َن ث� عليه ثم قال اَا بعد فا� اَصي�م بتقوي اهللا اَي يَ َفحمد اهللا َ
َلاءه َ معصيته يض اعداءه فانه لَ  مال  هل  َعذرة   َاَي بطاعته ينفع  ،سواه

َان اح  َا يعاهد الراع َن  ةحمٌها هدي َال   يرك ح  حمٌه ض ل يعمد ض لٍ 
نما علينا ان ِاهدهم باَي هللا عليهم   َهايف  ينهم اَي هداهم اهللا ل َرعيته يع
مر�م اهللا به َن طاعته َان ننها�م عما نها�م اهللا عنه َن َعصيته َان َنأمر�م بما 

َان اهللا فرض َ .نقيم امر اهللا   قر�  الاس َ عيدهم َال نٌال ا َن قال ال  ال 
يها ََاعلموا  .شَطها الوضوء َالَوع َالر�وع َالمجو ن َجعل ما شَطا فمِ  ةالصلو

راحه َن خلطاء الموء َاعلموا انه َن لم  ةالاس ان الطمع فقٌر َان الاس غ� َ� العزل
خكره َاعلموا ان هللا يعال  اله فيما ُ  كنهَ  كره َن قضايه لم يو ا  ايرض عن اهللا فيم

  بذكره رغٌوا َرهٌوا فرهٌوا ان خافوا فلم يأَنوا ون العٌا اً يميتون الاطل بهجره َُيُ 
فابصَا َن الق  َالم يعاينوا فخلصوا بمالم يزايلوا اخلصهم الو  فهجرَا َا ينقطع 

  .326F2»ةمَو مم كراَـَال ةعليهم نقم ةعنهم اليو

َ� َفقال يا  عمر بن الطا  عن الزهري قال جاء رجل ال« خرج ابويوسفأو

مملم  ـمر الََا َن يو� َن نفب فقال ا ال   اهللا لوَه اليم  ام اقٌل عمؤَن  َابـال
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 اليم ََن كن خلواً َن ذل  فليقٌل ا نفمه َلنصَ لو� ةف  �ا    اهللا لوَ خَئا
 .327F1»مرهَ

َا َ اب موس لإب بر ه قال كت  عمر بن الطا  َعن سعيد بن « بويوسفأخرج أو

عند اهللا َن سعد به رعيته َان اخق الرعه عند اهللا َن خقيت به  ةن اسعد الرعفاِ  :بعد
 ةضخُ  نظَر ال ةل  عند اهللا َثل الهيممال  فيكون َثَ ن يريع فتيع عُ َياك ِرعيته َ
 .328F2»ن َانما حتفها   سمنها َالم ميعت فيها يِت  بذل  الممَ رض فرَ َن اْ

 يضارع َال امر اهللا اال رجل العن رجل عن عمر قال اليقيم « خرج ابويوسفأو

ه َال ي�ظم   ال  ر َ مر اهللا اال رجل الينتقُ غَ َيقيم  مطاَع َالـٌع اليصانع َال ييا 
 .329F3»حز ه ع

نا عمر بن ٌَقال ابو�وسف حدث� َن سمع طلحه بن َعدان العمري قال خَط «
ي  فاستِفر ل َذكر اباب�ر الصد  ا البفحمد اهللا َاث� عليه ثم ص�ا  الطا 
جد   هذا َاهللا َا� لم  ةايها الاس انه لم يٌلغ ذَ ح    حقه ان يطاع   َعصي :ثم قال
عطي بال  يمنع َن الاطل َانما انا ثاً ان يؤخذ بال  َ�ُ  ًال ث مال مصلحه اال خِ ـال

 عنه استعففت َان افتقَر اكت باجعرَ  َلمت ََال�م كوال الييم ان استِنيُت 
ه ا االرض َاضع قد� ا الد ع احداً يظلم احداً َال يعتدي عليه حت اضع خدا ا َ 
 ذكرها ل�م فخذَ� بها ل�م اا َايها الاس خصال  خر حت يذعن بال  َل�م اا اآل
َجهه َل�م اا َاجتب خ ان ال اذا َقع  ئاً َن خراج�م َال َا افاء اهللا علي�م اال َن 

   يدي اَ 
ا
رزاق�م ان خاء اهللا ََان از�د عطياي�م  ال   حقه َل�م اا َ� اِ   �رشال
ر�م   ثِور�م َقد جا اُ  القي�م   اجهال  َال ان ال ل�م ثِور�م َل�م اا  َحده َاسدا 
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اقت  َن�م زَان قليل االَنءء كث� القراء قليل الفقهاء كث� االمل يعمل فيه اقوام 
ال فمن ا رك اَ  ،الط  أرل  ين صاحٌها كما يأرل الارُ خره يطلٌون به  نيا عر�ضه يلآل

ه فو  ح  خلقه فقال م حقا ذل�م َن�م فليت  اهللا ر ه َلصب يا ايها الاس ان اهللا عُظ 
�  ﴿ :فيما عظم حقه   و 

ۡ
مۡ َ أ �و ر  ع مو

 
ْ  أ وا ۡ � َ ّتِخذو ُ ٰ  َ ة  م  ِۡ  ن   َُِّّۧ�ِ �و   �ِك 

 
ۗ أ   � ابًا

ۡ
َ أ
 
م� َو رو ِ  مو فۡ لۡ ٱب  َ  عۡ �   رِ �و

نتوم ِّذۡ 
 
َۡ  أ رع  مه مراء َال جٌار�ن َل�ن َاال َا� لم ابعث�م  .]80عمران:  [آل ﴾٨ َِمو
َا ا اجملم  حقوقهم َال يض وهم فتذلوهم َال هتدي ب�م فا را مه امدي يُ ي�م ابعثتُ 
عليهم  رَهم فتفتنوهم َال يِلقوا االبوا   َنهم فيأرل قو�هم ضعيفهم َال �متأثرَاتما 
تظلموهم َال تهلوا عليهم َقايلوا بهم الكفار طاقتهم فاذا رَيتم بهم كل فكفوا عن ف

االمصار ا� لم  ءمراايها الاس ا� اخهد�م ا اُ  .غ   جها  عدَ�ملابفإنا ذلک ذل  
  .ابعثهم اال لفقهوا الاس    ينهم َ�قمموا فيئهم َُكموا بَنهم فان اخ  ٌش رفعوه الا 

مـر يقول اليصلَ هـذا اْ َ�ن عمر بن الطا لحه بن َعدان يعمری):  طقال 
  .330F1»  غ� تب َل    غ� َهن ةاال تَد

نُ « خرج ابويعيلأو َمرَ  ََ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،َُ َّ ال: ا
َ
ُخِبُُ�مُ  َ

ُ
يَارِ  َ يِّمتُِ�مُ  ِبِ

َ
نُ  َ َِ 

ارِِهمُ  ينَ  ؟ِشَ ِ
ّ
ٌّوَ�ُهمُ  اَ ِ

ُ
ٌّ  ت ِ ُُ �َُدُعونَ  ،ونَُ�مُ ََ يَُدُعونَ  لَُ�مُ  ََ ارُ  ،لَُهمُ  ََ ِشَ يِّمِتُ�مُ  ََ

َ
ينَ  َ ِ

ّ
 اَ

ُضوَ�ُهمُ  ِِ ُضونَُ�مُ  ٌَُُ ِِ ٌُ�ُ يَلَُعنُوَ�ُهمُ  ،ََ َ�لَُعنُونَُ�مُ  ََ ََ«331F2. 

نّ « خرج مسلم وابويعيل وغريمهاأو
َ
َمرَ  َ َّطاِ   ُ�نَ  َُ

ُ
ُُمَعةِ  يَُومَ  َخَطَ   ال

ُ
ّ  فََذَكرَ  ال ِِ

 نَ

 ِ َّ بَا َََذَكرَ  ا
َ
ِّ  قَاَل  بَُ�رٍ  َ يُُت  إِ

َ
نّ  َرَ

َ
ِِ  ِ يً�ا َكأ ٍَ  ثََ َث  َ�َقَر ِّ  َ�َقَرا ِِ َراهُ  الَ  ََ

ُ
 ُحُضورَ  إِالّ  َ

َجِ� 
َ
ِِنّ  َ ا ََ ًَ قَُوا

َ
ُمُرَنَِ�  َ

ُ
نُ  يَأ

َ
ُستَُخِلَف  َ

َ
ِِنّ  َ ََ  َ َّ الَ  ِ ينَهُ  ِلَُضيّعَ  يَُ�نُ  لَمُ  ا  ََالَ  تَهُ ِخَ �َ  ََ

ِى
ّ
ِِيّهُ  بِهِ  َ�َعَث  اَ

ُمرٌ  ِب  َعِجَل  فَإِنُ  نَ
َ
ِ َفَةُ  َ

ُ
ينَ  الّمتّةِ  َهُؤالَءِ  َ�ُ َ  ُخورَى فَال ِ

ّ
َ  اَ ِّ  رَُسوُل  يُُو
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 ِ َّ نُُهمُ  ََُهوَ  ا 332Fاحلديث. »َراٍض  ََ

1.  

ِِنّ « :قوله ََ  َ َّ فقُ َاال فف  ةالاص ة  ال ف ريَهذا فيما  »ِ ينَهُ  ِلَُضيّعَ  يَُ�نُ  لَمُ  ا

  .قال قد اقت  زَان قليل االَناء الا ةالعاَ ةيام ال فَ

نّ « :قوله
َ
قَُواَاً  َ

َ
ُمرِ  َهَذا ِف  َسيَُطُعنُونَ  َ

َ
 .»اْ

َان يتصدي ما َـن لـَ   ةالعاَ لإ ةالاص ةانتقال ال ف ال ةري اخارَهذا فيما 
 ةعداء اهللا الض ل يهديد َتو�ف فلم ير  حقيقـَل  َقول اَ .مهاجر�ن االَل ـَن ال

  .علمَال�فر َاهللا 
عن عٌدالرحن بن اب ل� قال خرجت َع عمر « خرج البخاري وابويعيل وغريمهاأو

ََ  :بن الطا  ال مكه فاستقٌلنا اَ� مكه نافع بن علقمه فقال ل ا  ن استخلفَت يا نافع 
موال ـرجل َن ال عمدَ ال :ي قالبزَ ن بن اَ مكه قال استخلفت عليها عٌدالرح

َجديه اقرَهم ب�تا   :قال فاستخلفته ا َن بها َن قر�ش اصحا  رسول اهللا نعم 
عم َا نِ  :ن القراءه قالن �ممعوا كتا  اهللا َن رجل حمَ َ فاحٌٌُت  ةاهللا َمكه ارٌض ُتض

ان عٌدالرحن بن ابزي من رفعه ان اهللا يرفع بالقران اقواَاً َ�ضع بالقران اقواَاً َ رَيَت 
ل اهللا آ اهللا بالقران َ� رَايه فِض  عمر حت قام   الِرز فقال ا�متخلف ع

َجديه اقرَهم لكتا  اهللا افقههم    ين اهللا فتواضع ما إ :قال ؟عٌدالرحن بن ابزي  �
اهللا ان  :يقول حله فقال لئ قلت ذاك لقد سمعت رسول اهللاعمر حت اطمئ ا رَ 

 .333F2»خر�نآقواَاً َ�ضع به آس�فع بهذا الين 
 :متواتر است از قول عمر بن الخطاب اما افضليت صديق

 ُ�مّ  اب ب�ر االيفا  ع ة  قص لعن ع�َه«خرج البخاري أفمن حديث عائشه 

بُو يََ�لّمَ 
َ
ّمَ  بَُ�رٍ  َ ََ بُلَغَ  َ�تَ

َ
هِ  ِف  َ�َقاَل  اّلاِس  َ َِ ُنُ  َكَ

َ
�  

ُ
ُ�تُمُ  َمَراءُ اْ

َ
 ُحٌَاُ   َ�َقاَل  .الُُوَزَراءُ  َََ
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ِ  الَ  الُُمنُِذرِ  ُ�نُ  َّ ا ّنا ،َ�ُفَعُل  الَ  ََ َِ  ٌ� َِ
َ
نُُ�مُ  َ َِ ََ  ٌ� َِ

َ
بُو َ�َقاَل  .َ

َ
لَِكّنا ،الَ  بَُ�رٍ  َ َمَراءُ  ََ

ُ
ُ�تُمُ  اْ

َ
َََ 

ُُ  ُهمُ  الُُوَزَراءُ  ََُس
َ
َعَرِ   َ

ُ
ُعَرُ ُهمُ  ،َ اًرا ال

َ
ُحَما َََ

َ
َمرَ  َ�ٌَايُِعوا بًاَ َُ  َُ

َ
بَا َ

َ
ٌَيَُدةَ  َ َمرُ  َ�َقاَل  .َُ  بَُل  َُ

نَُت  ُ�ٌَايُِعَ  
َ
نَُت  ،َ

َ
نَا َسيُّدنَا فَأ ٌّنَا َََخُ�ُ َح

َ
َََ  

َ
ِ  رَُسولِ  إِل َّ َخذَ . ا

َ
َمرُ  فَأ َعهُ  �ِيَِدهِ  َُ ََ َعهُ  ،َ�ٌَا ََ َ ا ََ 

 .334F1»اّلاُس 

نُ « خرج احلاكمأو امِ  ََ ََ ةَ  بُِن  ِه ََ نُ  ُعُر �ِيهِ  ََ
َ
نُ  َ ةَ  ََ ََ ِ نُ  َع� َمرَ  ََ َّطاِ   بُِن  َُ

ُ
كن  قَاَل  ال

بُو
َ
نَا َسيُّدنَا بَُ�رٍ  َ َحٌّنَا َََخُ�ُ

َ
َََ  

َ
ِ  رَُسولِ  إِل َّ   . «335F2ا

االيفا   ة  قص عن ابن عٌاس قول عمر« ومن حديث ابن عباس اخرج البخاري

 يََِتّ  ف  ،فُ نا بَايعُت  عمرُ  َاَ لو َاهللا :قولي َن�م قاي  َنّ  بلِ� إنه ثم ا اب ب�ر
نُ  اُمرؤٌ 
َ
336Fفَلتَة بَ�رٍ  َب بَيعةُ  كن إنما :يقول َ

ََّمُت  ،3 ال ،ََ
َ
 اهللا َل�نّ  ،كذل  كنت قد َِنها َ

 �َ نُ  في�م َلَ  ،ّشها ََ نَاُ   إله َُُقطعُ  ََ َُ
َ
َ� هذا الديث ايضا قال  ،ب�ر َب َثُل  اْ

قَ  ابو �ر َحدَ  لَُ�مُ  رَِضيُت  دُ ََ
َ
ُهَما َ�ٌَايُِعوا الرُّجلَُ ِ  َهَذيُِن  َ َّ

َ
َخذَ  ِخئُتُمُ  َ

َ
ِب  ََ ِيَدِ  �ِيَِدى َََ

َ
َ 

ٌَيَُدةَ  َّراِ   بُِن  َُ
ُ
ُرَرهُ  فَلَمُ  بََُنَنَا َجالٌِ   ََُهوَ  ال

َ
ِ  َكنَ  َ�ُ�ََها قَاَل  ِمّما َ َّ ا نُ  ََ

َ
قَّدمَ  َ

ُ
 َ�تُُضََ   َ

نُِق  َقّر ُِ�  الَ  َُ نُ  َذلَِ   َُ َحّ   إِثُمٍ  َِ
َ
َ  ّ

َ
نُ  إِل نُ  َِ

َ
رَ  َ َّ

َ
يَأ
َ
بُو ِ�يِهمُ  قَُومٍ  َعَ  َ

َ
ُ  رَِضَ  بَُ�رٍ  َ َّ نُهُ  ا ََ 

نُ  إِالّ  اللُّهمّ 
َ
َِ  ِعنُدَ  َ�ُفِس  ِل  �َُمّوَل  َ ِجُدهُ  الَ  َخَُئًا الَُمُو

َ
  .337F4»اآلنَ  َ

نُ « :خرج البخاريأومن حديث انس  ََ  
َ
الٍِ   ُ�نُ  �َُ  َ ََ  ُنّه

َ
َمرَ  ُخُطٌَةَ  َسِمعَ  َ ِخَرةَ  َُ

ُ
 اآل

دَ  َََذلَِ   الُِمنَُبِ  َعَ  َجلََ   ِح َ  َِ
ُ
نُ  ال ّهدَ  الِّبّ  يُُوّ�َ  يَُومٍ  َِ ََ بُو فَيَ

َ
ٌت  بَُ�رٍ  َََ َِ   َصا

َ
ّمُ  ال ََ َت ََ 
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رُُجو ُكنُُت  قَاَل 
َ
نُ  َ

َ
ِ  رَُسوُل  يَِعََش  َ َّ نُ  بَِذلَِ   يُِر�دُ  بَُرنَايَدُ  َحّت  ا

َ
 يَُ   فَإِنُ  آِخَرُهمُ  يَُ�ونَ  َ

َّمدٌ  ُُ  ُقَد  ََ ا َ  فَإِنّ  ََ َّ   ا
َ
ُهُهِرُ�مُ  َ�ُ َ  َجَعَل  قَدُ  َََعال

َ
ُ  َهَدى بِهِ  ََُهتَُدَنَ  نُوًرا َ َّ َّمًدا ا ُُ 

ِِنّ  بَا ََ
َ
ِ  رَُسولِ  َصاِحُ   بَُ�رٍ  َ َّ   نّهُ فَإِ  اثُنَُ ِ  ثَاِ�َ  ا

َ
�َُ
َ
ُموِرُ�مُ  الُُمُمِلِم َ  َ

ُ
 َ�ٌَايُِعوهُ  َ�ُقوُموا بِأ

َ�نَُت  نُُهمُ  َطايَِفةٌ  ََ ُعوهُ  قَدُ  َِ ََ ٌَُل  بَا َ�نَُت  َساِعَدةَ  بَِ�  َسِقيَفةِ  ِ   َذلَِ   ََ ةِ  َ�يَُعةُ  ََ َّ َعا
ُ
 َعَ  ال

 .338F1»الُِمنَُبِ 

ِب  نُ ََ « :خرج البخاريأه بومن حديث شي 
َ
عَ  َجلَُمُت  قَاَل  ََايٍِل  َ ُكرُِسّ  َعَ  َخٌََُةَ  ََ

ُ
 ال

َكُعٌَةِ  ِ  
ُ
َمرُ  الَُمُجِلَ   َهَذا َجلََ   لََقدُ  َ�َقاَل  ال َُ  نُ  َهَمُمُت  لََقدُ  َ�َقاَل

َ
َ  

َ
َ عَ  ال
َ
 َصُفَراءَ  ِ�يَها َ

 
َ
ال   َ�يَُضاءَ  ََ

ّ
ُفَعَ   لَمُ  َصاِحٌَيَُ   إِنّ  قُلُُت  قََمُمتُهُ  إِال تَِدي الَُمرَُءانِ  ُهَما قَاَل  ََ َُ

َ
  .339F2»بِِهَما َ

ََن حديث رجل َن ب� زر�    قصه االيفا  ا اب ب�ر اخرش ابو �ر بن اب «
 َفضل َنت: عمر فقال َ�، َقوى َنت: لعمر ب�ر َبو فقال ب�ر، َبا بايعواخٌَه قال عمر 

 َبا فٌايعوا ل ،فض َع ل  قو� إن: عمر ل قال الالة كنت فلما الانية، فقاالها َ�،
  .340F3»ب�ر

نُ « :خرج الرتمذيأبن عبداهللا  ومن حديث جابر ٌُدِ  بُِن  َجابِرِ  ََ ََ  ِ َّ َمرُ  قَاَل  قَاَل  ا َُ 

ِب 
َ
ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  اّلاِس  َخُ�َ  يَا بَُ�رٍ  ْ َّ بُو َ�َقاَل  ا

َ
ا بَُ�رٍ  َ ََ

َ
 فَلََقدُ  َذاكَ  قُلَُت  إِنُ  إِنَّ   َ

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  َّ ُقوُل  ا ا :ََ ُمُ   َطلََعِت  ََ َّ نُ  َخُ�ٍ  رَُجٍل  َعَ  ال َمرَ  َِ َُ«341F4.  

عن علقمه َقَ  بن « خرج ابويعيلأومن حديث علقمه بن قيس وقيس بن مروان 

َُ  قَاَل  مرَان كيهما   فضايل عٌدا� بن ممعو  عن عمر َُ َد َِ هُ  إَِلُهِ  َ� تَّشَ
ُ
ْ  َُ بَا فَوََجُد

َ
َ 

هُ  إَِلُهِ  ٌََقِ� سَ  قَدُ  بَُ�رٍ  ِ  ََالَ  فََِّشَ َّ ا ا ََ   َسٌَُقتُهُ  ََ
َ
ُّ  َخُ�ٍ  إِل   .342F5»إَِلُهِ  َسٌََقِ�  إِالّ  ََ
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َُ : َقال فٌك، ب�ر، َبو عنده ُذِكرَ عن عمر « ة:مشكوـويف ال  َثُل  كّه عم� َن ََِ ُ 

 البّ  َع سار الت لليلةُ فا للتُه، ََا لاله، َن َاحدة َللة َياَه، َن َاحدا يوَا عمله
 َصاب� شء فيه كن فإن قٌلَ ، َُ خلَه حت يدخلَه ال َاهللا :قال إِله انتهيا فلما الِار إِل

ّ   ،ُ�َقٌا جانٌه   فوجد ،فَكَمَحه فدخل ،ُ َنََ   ََ  ،اثنان َنها فٌق به، َسّدها إِزاره، فَ
َقُمهما

ُ
سه ََََضع ،الب فدخل ،ا خل: اهللا لرسول قال ثم ،رُِجليه فأل

ُ
 ،َنام َحُجِرهِ    رَ

 
َ
غ  ُ ُموُعه فمقطت ، البّ  ينتٌه َن �افةَ  يتحّركُ  َلم الُحر، َن رُِجله   ب�ر َبو فُ�ِ
غُت : قال ب�ر؟ َبا يا ل  َا :فقال ،البّ  َجه ع ِ

ُ
ب - فِداك ،ل

َ
َ  �ّ

ُ
 عليه فتفل - ََ

َا مويه، سٌَ   َ�ن عليه، تقضان ثم ،�ده َا فذه  ،البّ 
َ
هُ  َََ َُ ٌَِض  فلما ،يو

 البّ  قُ
 يا :فقلُت  ،عليه لاهديُهم ِعقاال َنعو� لو: فقال ز�ة، نُؤَّ ي ال: َقالوا العر ، اريدَ
لِّف  ،اهللا رسولِ  خليفةَ 

َ
َجٌّار: ل فقال ،بهم َاُرُ�ُ   ،الاَس  يََ

َ
 ؟اإلِس م   ََخّوار الاهلية   َ

ََمّ  ،الوحُ  انقطع قد نّهُ إِ  ُُ  ،اّلينُ  َ نُُق ََ
َ
  .343F1»؟َحا  ََنا َ

خرج احلاكم أفقد  :تفويض امامت صلوه باوه صديق ب تاما استدالل او برخالف

نُ « وابوبكر نُ  َعِصمٍ  ََ نُ  ِزرّ  ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ٌَِض  لَّما :قَاَل  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا
ِ  رَُسوُل  قُ َّ  قَالَِت  ا

نَُص 
َ
ّنا ارُ اْ َِ  ٌ� َِ

َ
نُُ�مُ  َ َِ ََ  ٌ� َِ

َ
يَاُهمُ  قَاَل  َ

َ
َمرُ  فَأ َُ  ُعَشَ  يَا :َ�َقاَل نَُصارِ  ََ

َ
لَُمتُمُ  اْ

َ
 ََُعلَُمونَ  َ

نّ 
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َمرَ  ا

َ
بَا َ

َ
يُّ�مُ  اّلاَس  يَُؤمّ  بَُ�رٍ  َ

َ
نُ  َ�ُفُمهُ  يَِطيُ   فََ

َ
تََقّدمَ  َ بَا ََ

َ
 .بَُ�رٍ  َ

  َ�َقالَِت 
َ
ِ  َ�ُعوذُ  نَُصارُ اْ َّ نُ  بِا

َ
بَا َ�تََقّدمَ  َ

َ
  .344F2»بَُ�رٍ  َ

ةِ  ِف عن رافع الطا  رفي  اب ب�ر « خرج امحدأو ََ ُهُ  قَاَل  - الّم َِسِل  َغُز
ُ
ل
َ
ّما َََسأ يَل  ََ َِ 

نُ  َّدثُهُ  ََُهوَ  َ�َقاَل  َ�يَُعِتِهمُ  َِ ّما ُُ نَُصارُ  بِهِ  يََ�لَّمُت  ََ
َ
ا اْ ََ ا بِهِ  مُ َكَّمهُ  ََ ََ َمرُ  بِهِ  َكّمَ  ََ  ُ�نُ  َُ
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َّطاِ  
ُ
نَُصارَ  ال

َ
ا اْ ََ نُ  بِهِ  َذّكَرُهمُ  ََ ِت  َِ ََ ا ََ ُمرِ  إِيّاُهمُ  إِ

َ
ِ  رَُسولِ  بِأ َّ ِِ  َمَرِضهِ  ِف  ا ُعو

ََ  َ�ٌَا
لَِ   َ ٌِلُتَُها َِ

قَ نُُهمُ  ََ َّوفُُت  َِ
َ
ت نُ  ََ

َ
  .345F1»ةٌ رِ ّ  َ�ُعَدَها يَُ�ونُ  فِتُنَةٌ  يَُ�ونَ  َ

خرش ابو �ر عن ابن َفقد «: اش سوابق اسالميهه خالفت صديق ب اما استدالل او بر و
 إن !مملم ـال َعش يا !االنصار َعش يا :قلت ثم عٌاس   قصه االيفا  ا اب ب�ر

 ،اجٌ  المٌا  ب�ر َبو الِار   هما إذ إثن  ثا� بعده َن اهللا رسول بأمر الاس ََ�
 ع ض ت ثم يده ع َض  َن قٌل يده ع فض  االنصار َن َ ا ر� بيده َخذَ ثم
  .346F2»الاس َيتابع يده

 اما فهميدن او خالفت خاصه خلفاء را از وقوع خالفت ايشان در ايام ظهور اسالم و

 ِف  ُكنُُت  قَاَل  رَُجٌل مز� عن ـعن علقمه بن عٌدا� ال«يعيل  خرج ابوأفقد  :قوت او

َمرُ  ِ�يهِ  َ�ُِلٍ   َّطاِ   ُ�نُ  َُ
ُ
نَ  لِرَُجٍل  َ�َقاَل  بِالَُمِدينَةِ  ال َقُومِ  َِ

ُ
 رَُسوَل  َسِمُعَت  َكيَُف  فَُ نُ  ا ال

 ِ َّ نَُعُت  ا ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  اإلُِسَ مَ  ََ َّ ُقوُل  ا   اإلُِسَ مَ  إِنّ  :ََ
َ
  بََدَ

ً
 ُ�مّ  ثَنِّيا ُ�مّ  َجَذع

ّيا َِ َمرُ  َ�َقاَل  قَاَل . بَاِزالً  ُ�مّ  ِد�ماً سَ  ُ�مّ  َرَ ا َّطاِ   ُ�نُ  َُ
ُ
ُبَُلِ  َ�ُعدَ  َ�َما ال

ُ
  .347F3»الُّقَصانُ  إِالّ  ال

َۡ ﴿ اين موافق است بمضمون آيهء و
 
ج  أ ۡ�  ر  هو  ٔ  �   ۥهو  ٔ  ش   ِ  .]29[الفتح:  ﴾ۥاز 

 عن« خرج الرتمذيأفقد  :ثهاما فهميدن او خالفت خاصه خلفا از حديث قرون ثال

َها ا فقال بالابية عمر خطٌنا: قال عمر ابن َّ
َ
ِّ  اّلاُس  َ ُمُت  إِ ِ  رَُسولِ  َكَمَقامِ  ِ�يُ�مُ  َُ َّ  ا

َِصيُ�مُ  َ�َقاَل  ِ�ينَا
ُ
ُصَحاِب  َ

َ
ينَ  ُ�مّ  بِأ ِ

ّ
ينَ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ ِ

ّ
و ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ َُ ُف َكِذُ   ََ

ُ
 َحّت  ال

ُِلَف  الَ  الرُّجُل  َُ َهدَ  �ُُمتَُحلَُف  ََ َُ َ � اِهدُ  ََ َّ الَ  ال َهدُ  ََ َُ  .»�ُُميَ

فقد « :هست فتنهء عامه نخواهد بود ما فهميدن او خالفت خاصه خود را از آنكه تا اوا
َفةَ  َسِمُعُت ن خقي  قال ع خرش الخاريَ َُ ُقوُل  ُحَذ ُنُ  بََُنَا ََ

َ
َمرَ  ِعنُدَ  ُجلُوٌس  � يُّ�مُ  قَاَل  َُ

َ
َ 
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َُفُظ  ّ  قَُوَل  َُ ِِ ِفتُنَةِ  ِف  اّل
ُ
ُهِلهِ  ِف  الرُّجِل  فِتُنَةُ  :قَاَل . ال

َ
اِلِ  َ ََ هِ  ََ ِ

َ
ل ََ  الّصَ ةُ  يَُ�ّفُرَها ،َََجارِهِ  ََ

ُمرُ  ََالّصَدقَةُ 
َ
نُ  لَََُ   قَاَل  .الُُمنَُكرِ  َعِن  ََاّلُ�ُ  بِالَُمُعُرَِ   ََاْ لَُ   َهَذا ََ

َ
ُسأ
َ
لَِ�ِن  ،َ  الِّت  ََ

َُحرِ  َكَمُوِش  ََُموشُ 
ُ
نَُها َعلَيَُ   لَََُ   قَاَل  .ال ٌس  َِ

ُ
�َ  يَا بَأ َِ

َ
نِ َ  َ َِ َ َُنََها بََُنََ   إِنّ  ،الُُمُؤ  بَابًا ََ

لًَقا ُِ َمرُ  قَاَل  .َُ يُُ�َتُ  َُ
َ
َاُ   َ

ُ
مُ  ال

َ
َ  َُ ُفتَ َمرُ  قَاَل  .يُُ�َتُ  بَُل  قَاَل  َُ لََ   الَ  إًِذا َُ ُِ بًَدا َُ

َ
 قُلُُت  .َ

َجُل 
َ
َفةَ  لُنَاقُ  .َ َُ َرانَ  ِلَُذ

َ
َمرُ  َ ُعلَمُ  َُ َاَ   ََ

ُ
ُعلَمُ  َكَما َ�َعمُ  قَاَل  ال

َ
نّ  َ

َ
ِّ  َََذلَِ   ،َلُلَةً  َغدٍ  ُ َنَ  َ

َ
َ 

ُِ  لَََُ   َحِديثًا َحّدُ�تُهُ  ِل ََ
َ
نُ  فَِهٌُنَا .بِاْ

َ
َ  ُ

َ
ل
َ
ِن  �َُمأ َاُ   ََ

ُ
َمُرنَا ال

َ
َقًا فَأ ُ  َمُتُ

َ
ل
َ
ِن  َ�َقاَل  فََمأ ََ 

َاُ  ا
ُ
َمرُ  قَاَل  ل َُ«348F1. 

 ابُِن  َعِن « خرج مسلمأ :موافقت وحي ثيت ومحده اما استدالل او بر خالفت خود ب

َمرَ  َمرُ  قَاَل  قَاَل  َُ ِّ  ََاَ�ُقُت  َُ َقامِ  ِف  ثََ ٍث  ِف  َر ِِ  إِبَُراِهيمَ  ََ َِجاِ   ََ
ُ
ِِ  ال َسارَى ََ

ُ
  .349F2»بَُدرٍ  َ

 بن سالم عن« مؤطاـاخرج حممد يف ال :خوداما بيان افضليت خود در زمان خالفت 

 َن لنن َ� اْمر هذا ع َقوى َحدا َن علمت لو: الطا  بن عمر قال :قال اهللا عٌد
 القر�  عنه س� ه َن فليعلم بعدي اْمر هذا َ� فمن ا َهون عنق فيض  َقدم

 .350F3»نفب عن الاس ْقايل كنت إن اهللا ََيم َالعيد

قَلَّماعن سماك عن عمر   قصه االي ء « :خرج مسلمأو ُحَدُ  يََ�لُّمُت  ََ
َ
َََ  َ َّ  ا

َُ  إِالّ  بَِ�َ مٍ  نُ  رََجُو
َ
ُ  يَُ�ونَ  َ َّ ى قَُوِ�  يَُصّدُ   ا ِ

ّ
قُوُل  اَ

َ
َ«351F4. 

خرج البخاري يف أ :شوري ساختن او در ميان شش كس اما بيان خالفت من بعد و و

َُِص  قَالُواعن عمر «بن ميمون  ن من حديث عمروقصه مقتل عمر واالتفاق عيل عثام
َ
 يَا َ
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 َ� َِ
َ
نِ َ  َ َِ ا قَاَل  .اُستَُخِلُف  الُُمُؤ ِجدُ  ََ

َ
َحّ   َ

َ
ُمرِ  بَِهَذا َ

َ
نُ  اْ َِ  اّلَفرِ  َهُؤالَءِ  َِ

َ
َ  ُِ ينَ  الّرُه ِ

ّ
َ  اَ ِّ  يُُو

ِ  رَُسوُل  َّ نُُهمُ  ََُهوَ  ا َّ . َراٍض  ََ ثُمَ  َعِلّيا فََم َُ ٌُدَ  َََسُعًدا َََطلَُحةَ  ََالّز َُ�َ  انَ ََ ََ   .352F1»الرُّحَِن  ََ
  روايت):  )17ومن مسند عثمان بن عفان

خرج أفقد  :اند آنكه از سابقين بودهه ثه باما استدالل بر خالفت خاصه مشائخ ثال

نُ «الرتمذي  ِب  ََ
َ
ٌُدِ  َ ّ  الرُّحَِن  ََ َِ

ثَُمانُ  ُحِصَ  لَّما قَاَل  الّملَ ُشََ   َُ
َ
 ُ�مّ  َ ارِهِ  فَُوَ   َعلَيُِهمُ  َ

َذّكُرُ�مُ  قَاَل 
ُ
َ  ِ َّ نّ  ََُعلَُمونَ  َهُل  بِا

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  اُ�تََفَض  ِح َ  ِحَراءَ  َ َّ  فَلَََُ   ِحَراءُ  اُ�ٌُُت  :ا

ّ  إِالّ  َعلَيَُ   ِِ
َُ  نَ

َ
َُ  ِصّديٌ   َ

َ
  .353F2»َ�َعمُ  قَالُوا. َخِهيدٌ  َ

ُدُ�مُ  :قال عثمان ةعن ثماَه بن حزن القَ�ي   قصه طو�ل« :خرج الرتمذيأو َُ ُ �
َ
َ 

 ِ َّ ُِسَ مِ  بِا
ُ
نّ  ََُعلَُمونَ  َهُل  ََاإل

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِِ�ٍ  َعَ  َكنَ  ا

354Fثَ

ّكةَ  3 َعهُ  ََ ََ بُو ََ
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ نَا ََ

َ
َََ 

ٌََُل  َ�تََحّركَ 
ُ
ِ  رَُسوُل  فََرَ�َضهُ  ال َّ ِِ�ُ  اُسُ�نُ  قَاَل ََ  بِرُِجِلهِ  ا

 ََِصّديٌ   نَِبّ  َعلَيَُ   فَإِّ�َما ثَ
ُ  قَاَل  َ�َعمُ  اللُّهمّ  قَالُوا َََخِهيَدانِ  َّ ُرَبُ  ا

َ
َكُعٌَةِ  ََرَّ   ِل  َخِهُدَا َ

ُ
ُعِ�  ال ََ  �ّ

َ
355Fثاثال.»َخِهيدٌ  َ

4. 

َّ  :عن عٌيدا� بن ع ء بن اليار   قصه قال عثمان« خرج البخاريأو
َ
 فَإِنّ  َ�ُعدُ  اَ

 َ َّ َّمًدا َ�َعَث  ا ُُ   َّ
ُ
ِ  اُستََجاَ   ِمّمِن  فَُكنُُت  ،بِال ّ لِرَُسوِلِ  َِ نُُت  ََ ََ آ َُ  ،بِهِ  بُِعَث  بَِما ََ  َََهاَجُر

 ِ ََُ ِ  رَُسوَل  َََصِحٌُُت  ،قُلَُت  َكَما الُِهُجَر َّ ُعتُهُ  ا ََ َ ا ا فََواّ�ِ  ،ََ تُهُ غَ  ََالَ  َعَصيُتُهُ  ََ َُ  َحّت  ََ
ُ  يََوّفاهُ  َّ بُو ُ�مّ  ،ا

َ
ثُلُهُ  بَُ�رٍ  َ َمرُ  ُ�مّ  ،َِ ثُلُهُ  َُ فَلَََُ   ،اُستُُخِلُفُت  ُ�مّ  ،َِ

َ
نَ  ِل  َ َِ   َّ

ُ
ثُُل  ال ِى َِ

ّ
 اَ

َحاِ يُث  َهِذهِ  َ�َما قَاَل  .بََ�  قُلُُت  لَُهمُ 
َ
ِ�  الِّت  اْ ُِ نُُ�مُ  ٌََُلُ ََ«356F5.   
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سوابق اسالميه خود پس متواتر است جمعي ه وي ب منع خروج بر اما استدالل بر و

يب اسحق عن ايب عبدالرمحن أ ةفمن رواي : اند كثير آنرا از ذي النورين روايت كرده

نُ « اخرج الرتمذي :مي عنهلالس ِب  ََ
َ
ٌُدِ  َ ّ  الرُّحَِن  ََ َِ

ثَُمانُ  ُحِصَ  لَّما قَاَل  الّملَ ُشََ   َُ
َ
َ 

َذّكُرُ�مُ  قَاَل  ُ�مّ  َ ارِهِ  َ  فَوُ  َعلَيُِهمُ 
ُ
َ  ِ َّ نّ  ََُعلَُمونَ  َهُل  بِا

َ
 رَُسوُل  قَاَل  اُ�تََفَض  ِح َ  ِحَراءَ  َ

 ِ َّ ّ  إِالّ  َعلَيَُ   فَلَََُ   ِحَراءُ  اُ�ٌُُت  :ا ِِ
َُ  نَ

َ
َُ  ِصّديٌ   َ

َ
َذّكُرُ�مُ  قَاَل . َ�َعمُ  قَالُوا. َخِهيدٌ  َ

ُ
َ  ِ َّ  بِا

نّ  ََُعلَُمونَ  َهُل 
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ةِ  َجَُِش  ِف  قَاَل  ا ُعُتَ

ُ
357Fال

نُ   1 نُِفُ   ََ ٌّلَةً  َ�َفَقةً  َُ تََق  ََالّاُس . َُ
َنَ  ُ�َُهُدَنَ  ُعِتُ َُ  َُ َََُش  َذلَِ   فََجّهُز

ُ
  .َ�َعمُ  قَالُوا ال

نُ  ََُعلَُمونَ  َهُل  اذكر�م باهللا :ثم قال
َ
ةَ  َ ََ نَُها �َُشَُ   يَُ�نُ  لَمُ  ُرَ َِ  

َ
 فَاُ�تَُعتَُها بِثََمٍن  إِالّ  َحدٌ َ

ِ�ّ  فََجَعلُتَُها بَِماِل  َِ َفِق�ِ  لِلُ
ُ
ال ِِيِل  ََابُِن  ََ ُخيَاءَ  ِف  َ�َعمُ  اللُّهمّ  قَالُوا الّم

َ
 .358F2»َعّدَ َها َ

ُحنَِف  َعِن «  :خرج النسائيأاحنف بن قيس  ةومن رواي
َ
 َخرَُجنَا قَاَل  قٍََُ   بُِن  اْ

نَاَ�َقدِ  ُحّجاًجا ُنُ  الَُمِدينَةَ  َُ
َ
َجّ  نُِر�دُ  ََ�

ُ
ُنُ  َ�ٌََُنَا ال

َ
نَاِزِلَا ِف  � يَانَا إِذُ  رَِحاَلَا نََضعُ  ََ

َ
َ  ٍَ  َ�َقاَل  آ

فَزُِعوا الَُمُمِجدِ  ِف  اُجتََمُعوا قَدِ  اّلاَس  إِنّ  ُِ  ِف  َ�َفرٍ  َعَ  ُ�ُتَِمُعونَ  اّلاُس  فَإَِذا فَاُ�َطلَُقنَا. ََ  َََس
 ُ ِ�يِهمُ  َمُمِجدِ ال ََ  ّ ِب  ُ�نُ  َََسُعدُ  َََطلَُحةُ  ََالّز َُ�ُ  َعِ

َ
قّاٍص  َ ثَُمانُ  َجاءَ  إِذُ  لََكَذلَِ   فَإِنّا ََ َُ 

ّنعَ  قَدُ  َصُفَراءُ  ُم ََءةٌ  َعلَيُهِ  َسهُ  بَِها ََ
ُ
َها َ�َقاَل  َرَ

َ
َها َطلَُحةُ  ُهنَا َ

َ
َها الّزَ ُ�ُ  ُهنَا َ

َ
ُ  َسُعدٌ  ُهنَا َ  واقَال

ِّ  قَاَل . َ�َعمُ  ُدُ�مُ  فَإِ َُ ُ �
َ
َ  ِ َّ ى بِا ِ

ّ
َ  الَ  اَ

َ
ََُعلَُمونَ  ُهوَ  إِالّ  إِل

َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ نُ  :قَاَل  ا  يَُِتَاعُ  ََ

ُ  َ�َفرَ  فَُ نٍ  بَِ�  ِمُرَ دَ  َّ ُ  ا
َ
�نَ  فَاُ�تَُعتُهُ . ل ًفا بِِعُشِ

ُ
ل
َ
َ  َُ

َ
�نَ  ِبَُمَمةٍ  َ ًفا ََِعُشِ

ُ
ل
َ
ََيُُت فَ  َ

َ
 رَُسوَل  أ

 ِ َّ يُهُ  ا ُخَبُ
َ
ُجُرهُ  َمُمِجِدنَا ِف  اُجَعلُهُ  :َ�َقاَل  فَأ

َ
ُدُ�مُ  قَاَل . َ�َعمُ  اللُّهمّ  قَالُوا. لََ   َََ َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ  بِا

ى ِ
ّ
َ  الَ  اَ

َ
ََُعلَُمونَ  ُهوَ  إِالّ  إِل

َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِن  :قَاَل  ا ةَ  بُِئَ  اُ�تَاعَ  ََ ََ ُ  رَ َ�فَ  ُرَ َّ ُ  ا

َ
 فَاُ�تَُعتَُها ل

َ�َذا بَِ�َذا ََيُُت  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  فَأ َّ َ�َذا بَِ�َذا اُ�تَُعتَُها قَدِ  َ�ُقلُُت  ا  ِسَقايَةً  اُجَعلَُها :قَاَل  ََ

ُجُرَها لِلُُمُمِلِم َ 
َ
ُدُ�مُ  قَاَل . َ�َعمُ  اللُّهمّ  قَالُوا. لََ   َََ َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ ى بِا ِ

ّ
َ  الَ  اَ

َ
ََُعلَُمونَ  ُهوَ  إِالّ  إِل

َ
نّ  َ

َ
َ 
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ِ  رَُسوَل  َّ َقُومِ  َُُجوهِ  ِف  َ�َظرَ  ا
ُ
نُ  :َ�َقاَل  ال ُ  َ�َفرَ  َهُؤالَءِ  ُ�َّهزُ  ََ َّ ُ  ا

َ
ُعِ� . ل ةِ  َجََُش  ََ ُعُتَ

ُ
 ال

َُُهمُ  ُفِقُدَا لَمُ  َحّت  فََجّهُز الَ  ِعَقاالً  ََ ا ََ ًَ  اُخَهدِ  اللُّهمّ  اُخَهدِ  اللُّهمّ  َل قَا. َ�َعمُ  اللُّهمّ  َ�َقالُوا. ِخَطا
 .359F1»اُخَهدُ  اللُّهمّ 

 :خرج الرتمذي والنسائي وهذا لفظ النسائيأبن حزن القشريي عنه  ةثامم ةومن رواي

نُ « ةَ  ََ ََ ـُ�ِّى  َحـُزنٍ  بُـِن  ُ�َما
ََ ُق
ُ
َُ  قَـاَل  ال ُشََ   ِحـ َ  اّلارَ  َخـِهُد

َ
ثَُمـانُ  َعلَـيُِهمُ  َ  َ�َقـاَل  َُ

دُ  َُ ُ �
َ
ِ  ُ�مُ َ َّ نّ  ََُعلَُمـونَ  َهـُل  ََ ِاإلُِسَ مِ  بِا

َ
ِ  رَُسـوَل  َ َّ لَـََُ   الَُمِدينَـةَ  قَـِدمَ  ا ـاءٌ  بَِهـا ََ ََ 

ةَ  بُِئِ  َ�ُ�َ  �ُُمتَُعَذُ   ََ نُ  :َ�َقاَل  ُرَ َتِى ََ
َُ َ ةَ  بُِئَ  � ََ ـعَ  َ لُـَوهُ  ِ�يَها َ�يَُجَعُل  ُرَ  الُُمُمـِلِم َ  ِ الَءِ  ََ

ُ  ِبَُ�ٍ 
َ
نَُها ل َّنةِ  ِف  َِ

ُ
�ُتَُها. ال نُ  فَاُخَتَ اِل  ُصلُِ   َِ ـعَ  ِ�يَهـا َ لُـوِى فََجَعلُـُت  ََ  الُُمُمـِلِم َ  ِ الَءِ  ََ

ُ�تُمُ 
َ
َُومَ  َََ

ُ
ِِ  ال ُمنَُعو

نَ  ََ نَُها الّشُِ   َِ ُشََ   َحّت  َِ
َ
ـنُ  َ ـاءِ  َِ َُحـرِ  ََ

ُ
 قَـاَل . َ�َعـمُ  اللُّهـمّ  قَـالُوا ال

ُدُ�مُ  َُ ُ �
َ
ِ  فَأ َّ ِّ  ََُعلَُمونَ  َهُل  ََاإلُِسَ مِ  بِا

َ
َ  َُ ةِ  َجََُش  َجّهُز ُعُتَ

ُ
نُ  ال اِل  َِ . َ�َعـمُ  اللُّهمّ  قَالُوا ََ

ُدُ�مُ  قَاَل  َُ ُ �
َ
ِ  فَأ َّ نّ  ََُعلَُمونَ  َهُل  ََاإلُِسَ مِ  بِا

َ
ُهِلهِ  َضاَ   الَُمُمِجدَ  َ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  بِأ َّ نُ : ا ََ 

َتِى
َُ َ �ُدَها فَُ نٍ  آلِ  ُقَعةَ �ُ  � ُ  ِبَُ�ٍ  الَُمُمِجدِ  ِف  َ�َ�ِ

َ
نَُها ل َّنةِ  ِف  َِ

ُ
 .ال

�ُتَُها نُ  فَاُخَتَ اِل  ُصلُِ   َِ ََُها ََ ُ�تُمُ  الَُمُمِجدِ  ِف  فَزُِ 
َ
َََ  ِِ ُمنَُعو

نُ  ََ
َ
َصّ�َ  َ

ُ
َعتَـُ ِ  ِ�يهِ  َ

ُ
 قَـالُوا َر�

ُدُ�مُ  قَاَل . َ�َعمُ  اللُّهمّ  َُ ُ �
َ
ِ بِ  َ

َّ نّ  ََُعلَُمـونَ  َهُل  ََاإلُِسَ مِ  ا
َ
ِ  رَُسـوَل  َ َّ ِِـ�ٍ  َعَ  َكنَ  ا

ِِـ�ِ  ثَ
 ثَ

ّكةَ  َعهُ  ََ ََ بُو ََ
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ نَا ََ

َ
ٌََُل  َ�تََحّركَ  َََ

ُ
ِ  رَُسوُل  فََرَ�َضهُ  ال َّ قَـاَل  بِرُِجِلهِ  ا  اُسـُ�نُ  :ََ

 ُ�ِِ
ّ  َعلَيَُ   فَإِّ�َما ثَ ِِ

ُ  قَـاَل . َ�َعـمُ  اللُّهـمّ  قَالُوا. َََخِهيَدانِ  يٌ  ََِصدّ  نَ َّ ُرـَبُ  ا
َ
 ََرَّ   ِل  َخـِهُدَا َ

َكُعٌَةِ 
ُ
ُعِ� . ال ََ  ِّ

َ
 .360F2»َخِهيدٌ  َ

ـنُ « :خرج النسـائيأ :يب سلمه بن عبدالرمحن بن عوفأومن روايه  ِب  ََ
َ
 بُـِن  َسـلََمةَ  َ

ٌُدِ  نّ  الرُّحَِن  ََ
َ
ثَُمانَ  َ ُشََ   َُ

َ
َهُ  ِح َ  لَيُِهمُ عَ  َ دُ  َ�َقاَل  َحَصُ َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ ـنُ  َسِمعَ  رَُجً   بِا  رَُسـولِ  َِ
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 ِ َّ ُقوُل  ا ٌََِل  يَُومَ  ََ
ُ
361Fال

ّ  ِح َ  1 ََ هُ  اُه
َ
قَاَل  بِرُِجِلهِ  فََرَ�   َعلَيُـَ   لَََُ   فَإِنّهُ  اُسُ�نُ  ََ

ّ
َُ  نَـِبّ  إِال

َ
َ 

َُ  ِصّديٌ  
َ
نَا َخِهيَدانِ  َ

َ
َعهُ  َََ دَ فَ  ََ ََ ُ  انُيَ

َ
دُ  قَاَل  ُ�مّ  رَِجاٌل  ل َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ ِ  رَُسوَل  َخِهدَ  رَُجً   بِا َّ  يَُومَ   ا

ُقوُل  الّرُضَوانِ  َ�يَُعةِ  ِ  يَدُ  َهِذهِ  ََ َّ ثَُمانَ  يَدُ  َََهِذهِ  ا دَ  َُ ََ ُ  فَانُيَ
َ
دُ  قَاَل  ُ�مّ  رَِجاٌل  ل َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ  رَُجـً   بِا

ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  َّ ةِ  َجَُِش  يَُومَ  ا ُعُتَ
ُ
ُقوُل  ال نُ  ََ نُِفُ   ََ ٌّلَةً  َ�َفَقةً  َُ تََق َُ  َُ َـَُِش  نُِصـَف  فََجّهُز

ُ
 ال

نُ  اِل  َِ دَ  ََ ََ ُ  فَانُيَ
َ
دُ  قَاَل  ُ�مّ  رَِجاٌل  ل َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ ِ  رَُسوَل  َسِمعَ  رَُجً   بِا َّ ُقوُل  ا نُ  ََ  َهـَذا ِ   يَِز�دُ  ََ

َّنةِ  ِ   بَِِيٍُت  الَُمُمِجدِ 
ُ
�ُتُهُ  ال نُ  فَاُخَتَ اِل  َِ دَ  ََ ََ ُ  فَانُيَ

َ
دُ  قَاَل  ُ�مّ  رَِجاٌل  ل َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ  َخـِهدَ  رَُجـً   بِـا

ةَ  ََ �ُتَُها ٌََُاعُ  ُرَ نُ  فَاُخَتَ اِل  َِ َبُتَُها ََ
َ
ِِيِل  ِالبُِن  فَأ دَ  الّم ََ ُ  فَانُيَ

َ
 .362F2»رَِجاٌل  ل

نُ « خرج امحدأ فقد :اما جواب او از قدح در سوابق اسالميه نُ  َعِصمٍ  ََ  قَاَل  َخِقيٍ   ََ

ٌُدُ  لَِقَ  ُقٌَةَ  ُ�نَ  الَُوِلدَ  َعوٍُ   ُ�نُ  الرُّحَِن  ََ ُ  َ�َقاَل  َُ
َ
ا الَُوِلدُ  ل َراكَ  ِل  ََ

َ
ََ  قَدُ  َ �َ  َجَفُو َِ

َ
َ 

ِن َ  َِ ثَُمانَ  الُُمُؤ ُ  َ�َقاَل  َُ
َ
ٌُدُ  ل هُ  الرُّحَِن  ََ ُِ بُِل

َ
َ  ِّ

َ
فِرّ  لَمُ  َ

َ
يُنَُ ِ  يَُومَ  َ ُقوُل  َعِصمٌ  قَاَل  - ََ  يَُومَ  ََ

ُحدٍ 
ُ
لَمُ  - َ َلُّف  ََ

َ
ت
َ
لَمُ  بَُدرٍ  يَُومَ  َ يُُركُ  ََ

َ
َمرَ  ُسنَةَ  َ ثَُمانَ  َذلَِ   فََخّبَ  فَاُ�َطلََ   قَاَل . َُ ا َ�َقاَل  قَاَل  َُ َّ

َ
َ 

 ُ
ُ
ِّ  قَُول فِرّ  لَمُ  إِ

َ
يُنَُ ِ  يَُومَ  َ ِِ  فََكيَُف  ََ َعّ�ُ

قَدُ  بَِذنٍُ   َُ َفا ََ ََ  ُ َّ نُهُ  ا َِن  � ِّعّ ﴿ َ�َقاَل  ََ ّلرۡ  َّ ْ ت ر   ا
مۡ  اعِ مۡ ۡ�  � �  ۡ�  � م  َ رۡ  ِمد�و ا ع  مو سۡ � ِّّ�م  ُو ّ ُ يۡ � َ   ّّ ُ ٰ ُ عۡ  نو �  ِ ا ِض ب ْۖ  م  ُورا  َ َۡ  ك  ل ق  ا و  ف  و � �  دۡ  َّ مۡ �   ﴾ُو

ا .]155عمران:  [آل َّ
َ
َََ  ُ

ُ
ِّ  قَُول َلّ  ِإ

َ
ِّ  بَُدرٍ  يَُومَ  ُفُت ت َمّرُض  ُكنُُت  فَإِ

ُ
ّيةَ  َ َُ ِ  لِ  رَُسو بِنَُت  ُر َّ  ا

ايَُت  َحّت  قَدُ  ََ ِ  ُل  رَُسو ِل  َضََ   ََ َّ َِ  ا نُ  تَِمُه ََ ُ  َضََ   ََ
َ
ِ  ُل  رَُسو ل َّ  َخِهدَ  َ�َقدُ  تَِمُهِمهِ  ا

ا َّ
َ
َََ  ُ

ُ
ِّ  قَُول يُُركُ  لَمُ  إِ

َ
َمرَ  ُسنَةَ  َ َُ  ِّ ِطيُقَها الَ  فَإِ

ُ
الَ  َ   .363F3»بَِذلَِ   فََحّدثُهُ  فَايُِتهِ  ُهوَ  ََ

نُ فقد اخرش احد « :دانست كه از اهل جنت است مي اما آن كه خود را بالقطع و ََ 
ُسلَمَ  بُِن  َز�ُدِ 

َ
نُ  َ �ِيهِ  ََ

َ
َُ  قَاَل  َ ثَُمانَ  َخِهُد َنَايِزِ  َموُِضعِ  ِف  ُحوِصَ  يَُومَ  َُ

ُ
لَوُ  ال ِقَ  ََ

ُ
ل
ُ
 لَمُ  َحَجرٌ  َ

َقعُ  ِس  َعَ  إِالّ  ََ
ُ
يُُت  رَُجٍل  َرَ

َ
ثَُمانَ  فََرَ ُشََ   َُ

َ
نَ  َ َوَُخةِ  َِ

ُ
َقامَ  يَِ�  الِّت  ال �َل  ََ  َ�َقاَل  ِجُبِ

                                           
روزي كه رسول خدا به همراه ابوبكر صديق، عمر فاروق و عثمان ذي النورين بر كوه باال رفته و كوه شروع به  -1

 حركت كرد... داستان در احاديث متعددي ذكر شده است.
2- 
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َها َّ
َ
ِ�يُ�مُ  اّلاُس  َ

َ
َها قَاَل  ُ�مّ  فََمَكتُوا َطلَُحةُ  َ َّ

َ
ِ�يُ�مُ  اّلاُس  َ

َ
َها قَاَل  ُ�مّ  فََمَكتُوا َطلَُحةُ  َ َّ

َ
َ 

ِ�يُ�مُ  اّلاُس 
َ
ٌَيُدِ  ُ�نُ  َطلَُحةُ  َ�َقامَ  َطلَُحةُ  َ َُ  ِ َّ ُ  َ�َقاَل  ا

َ
ثَُمانُ  ل الَ  َُ

َ
َراكَ  َ

َ
ا ُهنَا َها َ  ُكنُُت  ََ

رَى
َ
نَّ   َ

َ
ٍَ  ثََ ِث  آِخرَ  نَِداِئ  �َُمَمعُ  َجَاَعةٍ  ِف  يَُ�ونُ  َ يُِِ�  الَ  ُ�مّ  َمّرا ِ

ُ
ُدكَ  ت َُ ُ �

َ
َ  َ َّ  َطلَُحةُ  يَا ا

نَا ُكنُُت  يَُومَ  يَُذُكرُ 
َ
نَُت  َ

َ
عَ  َََ ِ  لِ  رَُسو ََ َّ َ�َذا َكَذا َموُِضعِ  ِف  ا َعهُ  لَََُ   ََ َحدٌ  ََ

َ
نُ  َ ُصَحابِهِ  َِ

َ
َ 

َ�ُ�ُكَ  َ�ُ�ِى ِ  ُل  رَُسو لََ   َ�َقاَل . َ�َعمُ  قَاَل . ََ َّ نُ  لَََُ   إِنّهُ  َطلَُحةُ  يَا :ا َِ  ّ ِِ
عَ  إِالّ  نَ ََ نُ  هُ ََ َِ 

ُصَحابِهِ 
َ
نُ  َرِ�يٌ   َ ِتهِ  َِ َّ

ُ
َعهُ  َ َنّةِ  ِف  ََ

ُ
ِِنّ  ال ثَُمانَ  ََ ّفانَ  ُ�نَ  َُ ُعِنَِ�  - َهَذا ََ ِِ  َرِ�يِق  - ََ

 ِف  ََ
َّنةِ 
ُ
 .364F1»انَُصََ   ُ�مّ . َ�َعمُ  اللُّهمّ  َطلَُحةُ  قَاَل . ال

خرج أفقد  :هد آمدرا پيش خوا دانست كه اين بلوي او مي يقينه اما آنكه ب و 

نُ « :الرتمذي واحلاكم يَل  ََ َِ ِب  بُِن  إُِسَما
َ
نُ  َخاِلٍ  َ ِب  بُِن  قََُِ   ََ

َ
بُو َحّدثَِ�  َحاِزمٍ  َ

َ
 َسُهلَةَ  َ

ثَُمانُ  ِل  قَاَل  قَاَل  ِ  رَُسوَل  إِنّ  اّلارِ  يَُومَ  َُ َّ ّ  َعِهدَ  قَدُ  ا
َ
ُهًدا إِل نَا ََ

َ
 .365F2»َعلَيُهِ  َصابِرٌ  فَأ

نُ « :احلاكم والرتمذيخرج أو ةَ  ََ ََ ِ نّ  َع�
َ
َ  ّ ِِ ثَُمانُ  يَا :قَاَل  اّل َ  لََعّل  إِنّهُ  َُ َّ َقّمُصَ   ا َُ 

َراُ َكَ  فَإِنُ  قَِميًصا
َ
ُلَُعهُ  فَ َ  َخلُِعهِ  َعَ  َ

َ
 .366F3»لَُهمُ  ت

 .367F4»بلوي يصيٌه ع ةتشه بالن« قوله ىوصح من حديث ايب موس 

                                           
ها در  اتساع خالفت اسالمي بعضي تبديلي به علت و در اواخر خالفت عثمان عمر فاروق بعد از وفات -1

پرورانيدند از اين  مي كه هنوز توقع خالفت فاروقي را در سر نظام حكومت  به وجود آمد، بزرگان صحابه
مهمتر اين كه  در دستگاه حكومت ناراض بودند و شكايت داشتند و از همه ها و بعضي نابساماني ها تبديلي

دشمنان اسالم كه در نبردهاي روياروئي در مقابل فرزندان اسالم بارها شكست خورده بودند، مشكالت ريز 
داماد جلوه داده و به اين طريق از مسلمانان فاتح و به طور خاص از  تر حكومت اسالمي را به مراتب كالن

 پيامبر خدا انتقام گرفتند.
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خرج الرتمذي من حديث مره أفقد  :دانست كه وي بر حق است مي اما آنكه بالقطع و

ِفَتَ  َذَكرَ ان رسول اهللا « :بن كعب
ُ
َقّنعٌ  رَُجٌل  َ�َمرّ  َ�َقّرَ َها ال ئِذٍ  َهَذا َ�َقاَل  ثَوٍُ   ِف  َُ ََ  َعَ  يَُو

ثَُمانُ  ُهوَ  فَإَِذا إَِلُهِ  َ�ُقُمُت  الُُهَدى ّفانَ  ُ�نُ  َُ ٌَلُُت  قَاَل . ََ َُ
َ
 قَاَل  َهَذا َ�ُقلُُت  بِوَُجِههِ  َعلَيُهِ  فَأ

 .368F1»َ�َعمُ 

فقال يقتل هذا فيها  ةفتن عن ابن عمر قال ذكر رسول اهللا« :خرج الرتمذيأو

 .369F2»لعثمان َظلوَا

 ةانها ستكون فتن :يقول عن اب هر�ره قال سمعت رسول اهللا« :خرج احلاكمأو

َ� َاصحابه يأمرنا قال علي�م باْقال قلنا يا رسول اهللا فما  ةَاخت   َاخت   َفتن
 .370F3»عثمان َاخار ال

371Fعن كث� ابن الصلت قال اغف« :واخرج امحد

 قتل اَي الوم   عفان بن عثمان 4

 َصلح  :قلنا :قال لدثت�م ََنية عثمان يم� :الاس يقول َن لوال :فقال فاسييقظ ،فيه
 :فقال هذا َنا�   اهللا رسول ترَي إ� :فقال الاس؛ يقول َا نقول فلمنا حدثنا اهللا
 .372F5»المعة َعنا خاهد إن 

نُ « :خرج امحدأو َفَرافَِصةَ  بِنُِت  نَايِلَةَ  ََ
ُ
ةِ  ال

َ
ثَُمانَ  اُمَرَ ّفانَ  بُِن  َُ �ُ  َ�َعَ   قَالَُت  ََ َِ

َ
َ 

ِن َ  َِ ثَُمانُ  الُُمُؤ ُ�َف  َُ
َ
َقُومُ  َلَُقتُلَّنِ�  َ�َقاَل  فَاُسيَيَُقَظ  فَأ

ُ
ُ  َخاءَ  إِنُ  َكّ  قُلُُت  ال َّ ٌُلُغُ  لَمُ  ا  إِنّ  َذاكَ  ََ

                                           
1- 
2- 
3- 
 از معمول هميشه خوابيد. تر يركمي د -4
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ّيتََ   َِ ِّ  قَاَل  .اُستَُعتٌَُوكَ  َر يُُت  إِ
َ
ِ  رَُسوَل  َرَ َّ ِِ  ِف  ا نَا بَا ََ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َََ َُ  َُُفِطرُ  :َ�َقالُوا ََ

 .373F1»اللّيُلَةَ  ِعنَُدنَا
374Fومن مسند علي بن ابي طالب

  روايت): 36( 2

نُ «قد اخرج احمد ف :اما شروط خالفت ٌُدِ  ََ َمُ�ٍ  بُِن  الَُمِلِ   ََ نُ  َُ َماَرةَ  ََ �ٌَُةَ  بُِن  َُ ََ  ُر
نُ  ََ  ّ ِب  بُِن  َعِ

َ
ُذنَاَى  َسِمَعُت  قَاَل  َطاِلٍ   َ

ُ
ِِ  َََََعهُ  َ

نُ  قَلُ ِ  رَُسولِ  َِ َّ  لُِقَر�ٍُش  ٌَََعٌ  اّلاُس   ا
ارُُهمُ  لَِصاِلِِهمُ  ٌَََعٌ  َصاِلُُهمُ  ِشَ ارِِهمُ  عٌ ٌَََ  ََ  .375F3» لِِشَ

نُ « :واخرج ابويعيل ََ  ّ نّ  ،َاِ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ََ  الّاَس  َخَطَ   ا ال :َ�َقاَل  ،يَُومٍ  َذا

َ
 إِنّ  َ

َمَراءَ 
ُ
نُ  اْ ال ،قَُر�ٍُش  َِ

َ
َمَراءَ  إِنّ  َ

ُ
نُ  اْ ال ،قَُر�ٍُش  َِ

َ
َمَراءَ  إِنّ  َ

ُ
نُ  اْ ا قَُر�ٍُش  َِ قَاُموا ََ

َ
ا :بِثَ ٍث  َ ََ 

ا ،َ�َعَدلُوا َكُمواحَ  ََ ا ،فََوفَُوا َعَهُدَا ََ ََ ُفَعُل  لَمُ  َ�َمنُ  ،فَرَِحُوا اُسُتُِحُوا ََ نُُهمُ  َذلَِ   ََ  َ�َعلَيُهِ  َِ
ِ  لَُعنَةُ  َّ ُجَِع َ  ََاّلاِس  ََالَُم يَِ�ةِ  ا

َ
َ«376F4. 

مسئله اما بيان افضليت شيخين پس از وي متواتر شده مرفوعاً وموقوفاً هر چند اين 
چون علي  تر محكم و تر حاز صحابه آن را مصرّ يمذهب جميع اهل حق است اما كس

ِب « :فحديث :مرتضي نياورده اما مرفوعه
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ   ََ

َ
َّنةِ  َ

ُ
 .»ال

روي بطريق متعدده عنه ومن طريق الشعبي عن احلارث عن عيل اخرج الرتمذي وابن 

بُوقال  عن الب« ماجه
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ُهلِ  ُكُهولِ  َسيَّدا ََ

َ
َّنةِ  َ

ُ
نَ  ال لِ َ  َِ َّ

َ
ا ََاآلِخِر�نَ  اْ ََ 

ِِيّ َ  َخ َ  ُِبُُهَما الَ  ََالُُمرَُسِل َ  اّل
ُ
ّ  يَا ت 377F»َعِ

5.  

                                           
1- 
مبني بر اين كه شيخين افضل امت هستند وجود دارد، با   يادي به طور متواتر از علي مرتضيتصريحات ز -2

اند از نهج البالغه و كتب  ق هستند اين تصريحات را نتوانستهوجود اين كه روافض در كتمان حق شهره آفا
 بار آن جناب است بردارند.ديگر كه مشتمل بر برخي سخنان در
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 َعِن « :مسندـخرج عبداهللا ابن امحد يف زوائد الأ :لد احلسن بن عيلريق وُ طومن 

 َ
ُ
ِب  َحّدثَِ�  َحَمٍن  بُِن  َز�ُدِ  بُِن  َمِن ال

َ
نُ  َ �ِيهِ  ََ

َ
نُ  َ ََ  ّ ّ  ِعنُدَ  ُكنُُت  قَاَل  َعِ ِِ ٌََل  اّل َُ

َ
بُو فَأ

َ
َ 

َمرُ  بَُ�رٍ  َُ ّ  يَا :َ�َقاَل  ََ ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ  َعِ
َ
َّنةِ  َ

ُ
ِِيّ َ  َ�ُعدَ  َََخٌَابَِها ال   .378F1»ََالُُمرَُسِل َ  اّل

نُ  الّزُهِرّى  َعِن « خرج الرتمذيأ :لد حسني بن عيلومن طريق وُ  ََ  ّ َُمُ ِ  بُِن  َعِ
ُ
نُ  ال ََ 

 ّ ِب  بُِن  َعِ
َ
عَ  ُكنُُت  قَاَل  َطاِلٍ   َ ِ  رَُسولِ  ََ َّ بُو َطلَعَ  إِذُ  ا

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ََ َّ  :ا

ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ 
َ
َنّ  َ

ُ
نَ  ةِ ال لِ َ  َِ َّ

َ
ِِيّ َ  إِالّ  ََاآلِخِر�نَ  اْ ّ  يَا ََالُُمرَُسِل َ  اّل  الَ  َعِ

ُِبُُهَما
ُ
 .379F2»ت

نُ « :خرج الرتمذيأفقد  ةغريه من الصحاب وقد وافق عليا ََ   ٍَ�
َ
 رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َ

 ِ َّ ِب  ا
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  ْ َُ ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ  :ََ

َ
َ  َ

ُ
نَ  ّنةِ ال لِ َ  َِ َّ

َ
ُِبُُهَما الَ  ََاآلِخِر�نَ  اْ

ُ
يا  ت

 .380F3»ا

ِب  نُ ع« :واخرج ابن ماجه
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُجَحيَُفةَ  َ َّ بُو :ا

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ  ُكُهولِ  َسيَّدا ََ

ُهِل 
َ
َّنةِ  َ

ُ
نَ  ال لِ َ  َِ َّ

َ
ِِيّ َ  إِالّ  ََاآلِخِر�نَ  اْ   .381F4» َ ََالُُمرَُسلِ  اّل

  .382F5»ابو �ر ثم عمر ةَخ� هذه اْ« :ومن موقوفه

383Fاند آن را جمعي كثير روايت كرده و

خرج أ :عنه ةابنه حممد بن احلنفي ةفمن رواي 6

عُ عن « بوداود من طريق سفيان الثوريأالبخاري و َِ ِب  ُ�نُ  َجا
َ
بُو َحّدَ�نَا قال َراِخدٍ  َ

َ
ُعَ�  َ ََ 
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نُ  َّمدِ  ََ َنَفِ  ابُِن  ُُ
ُ
ِب  قُلُُت  قَاَل  ّيةِ ال

َ
ّى  ْ

َ
ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  َخُ�ٌ  اّلاِس  َ َّ بُو قَاَل  ا

َ
 قَاَل . بَُ�رٍ  َ

نُ  ُ�مّ  قُلُُت  َمرُ  ُ�مّ  قَاَل  ََ يُت  ُ�مّ  قَاَل . َُ َِ نُ  َخ
َ
قُوَل  َ

َ
ثَُمانُ  َ�يَُقوَل  ََنُ  ُ�مّ  َ نَُت  ُ�مّ  َ�ُقلُُت  َُ

َ
 يَا َ

بَةِ 
َ
ا قَاَل  َ نَا ََ

َ
نَ  رَُجٌل  إِالّ  َ   .384F1»الُُمُمِلِم َ  َِ

نُ «اخرج ابن ماجه  :ومن روايه عبداهللا بن سلمه عنه ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ  َسِمُعُت  قَاَل  َسلََمةَ  بُِن  ا
ُقوُل  َعِلّيا ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  اّلاِس  َخُ�ُ  ََ َّ بُو ا

َ
ِب  َ�ُعدَ  الّاِس  َََخُ�ُ  بَُ�رٍ  َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ«385F2. 

ََن رَايه عٌدال� صاح  لواء ا عنه َ� « اخرج امحد :لقمه بن قيسومن روايه ع

ٌِيِ  طرقها العد  فقد رَي عنه  ِب  بُِن  َح
َ
نُ  ثَابٍِت  َ ٌُدِ  ََ ّ  َخُ�ٍ  ََ ِِ  َعِليّا َسِمُعُت  قَاَل  الَُهُمَدا

ُقوُل  الَ  الُِمنَُبِ  َعَ  ََ
َ
ُخِبُُ�مُ  َ

ُ
ةِ  َهِذهِ  ِبَُ�ِ  َ َّ

ُ
ِِ  َ�ُعدَ  اْ بَا فََذَكرَ  قَاَل  يَّهانَ

َ
الَ  قَاَل  ُ�مّ  بَُ�رٍ  َ

َ
َ 

ُ�مُ  ُخِبُ
ُ
َ  ِِ َمرَ  فََذَكرَ  قَاَل  بِالّا يُُ�مُ  ِخئُُت  لَوُ  قَاَل  ُ�مّ  َُ

ُ
ُ�ٌَأ
َ
نَا َََسَكَت  قَاَل  بِالّاِلِث  ْ َُ

َ
نّهُ  فََرَ

َ
َ 

ُعِ�  نَُت  َ�ُقلُُت  َ�ُفَمهُ  ََ
َ
ُقوُل  َسِمُعتَهُ  َ َكُعٌَةِ  ََرَّ   مُ َ�عَ  قَاَل  َهَذا ََ

ُ
ِِالّ  ال   .386F3»ُصّمتَا ََ

نُ « :وروي عطاء بن السائب ٌُدِ  ََ نُ  َخُ�ٍ  ََ ََ  ّ الَ  قَاَل  َعِ
َ
ُ�مُ  َ ُخِبُ

ُ
ةِ  َهِذهِ  ِبَُ�ِ  َ َّ

ُ
 اْ

ِِيَّها َ�ُعدَ 
بُو نَ

َ
ِب  َ�ُعدَ  َََخُ�َُها بَُ�رٍ  َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ ُ  َ�َُعُل  ُ�مّ  َُ َّ َُ�َ  ا

ُ
َحّ   يُُث حَ  ال

َ
َ«387F4.  

ٌُدِ  بُِن  الُُمَمّيِ   َعِن  َرَي« نُ  َخُ�ٍ  ََ �ِيهِ  ََ
َ
ّ  قَامَ  قَاَل  َ ةِ  َهِذهِ  َخُ�ُ  َ�َقاَل  َعِ َّ

ُ
ِِيَّها َ�ُعدَ  اْ

 نَ
بُو
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ِِنّا ََ ُحَدُ�نَا قَدُ  ََ

َ
ُحَداثاً  َ�ُعَدُهمُ  َ

َ
ُقِض  َ ََ  ُ َّ   ا

َ
ا ِ�يَها َََعال 388Fَخاءَ  ََ

نُ « .»5 ِب  ََ
َ
َ 

نُ  إُِسَحَ   ٌُدِ  ََ نُ  َخُ�ٍ  ََ ََ  ّ ةِ  َهِذهِ  َخُ�ُ  :َاِ َّ
ُ
ِِيَّها َ�ُعدَ  اْ

بُو نَ
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ََ«389F6.  
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ِب  ُ�نُ  َعِصمُ عن « ايب جحيفه عنه ويف طرقها العدد ةومن رواي
َ
نُ  الُّجو ِ  َ ُعِ�  - ِزرّ  ََ ََ 

نُ  - ُحٌٍََُش  اُ�نَ  ِب  ََ
َ
ُقوُل  َعِلّيا َسِمُعُت  قَاَل  ُجَحيَُفةَ  َ الَ  ََ

َ
ُ�مُ  َ ُخِبُ

ُ
ةِ  َهِذهِ  ِبَُ�ِ  َ َّ

ُ
 َ�ُعدَ  اْ

ِِيَّها
بُو نَ

َ
الَ  - قَاَل  ُ�مّ  - بَُ�رٍ  َ

َ
ُ�مُ  َ ُخِبُ

ُ
ةِ  َهِذهِ  ِبَُ�ِ  َ َّ

ُ
ِب  َ�ُعدَ  اْ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ«390F1.  

ّ  َعِن َ« ِِ ُع
َّ بُو َحّدثَِ�  قاَل  ال

َ
ىا ُجَحيَُفةَ  َ ِ

ّ
ّ  َكنَ  َ َُ�ِ  ََُهَ   �َُمّميهِ  َعِ

ُ
ّ  ِل  قَاَل  قَاَل  ال  يَا َعِ

بَا
َ
الَ  ُجَحيَُفةَ  َ

َ
ُخِبُكَ  َ

ُ
فَُضِل  َ

َ
ةِ  َهِذهِ  بِأ َّ

ُ
ِِيَّها َ�ُعدَ  اْ

لَمُ  قَاَل . بََ�  قُلُُت  قَاَل  نَ ُرنُ  ََ
َ
رَى َ

َ
نّ  َ

َ
َحداً  َ

َ
َ 

فَُضُل 
َ
نُهُ  َ فَُضُل  قَاَل  َِ

َ
ةِ ا َهِذهِ  َ َّ

ُ
ِِيَّها َ�ُعدَ  ْ

بُو نَ
َ
ِب  ََ َُعدَ  بَُ�رٍ  َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َ ُعَدُهَما َُ  آَخرُ  ََ

لَمُ  ثَاِلٌث    .391F2»�َُمّمهِ  ََ

نُ َ« ِب  ََ
َ
نُ  إُِسَحاَ   َ ِب  ََ

َ
ّ  قَاَل  قَاَل  ُجَحيَُفةَ  َ ةِ  َهِذهِ  َخُ�ُ  َعِ َّ

ُ
ِِيَّها َ�ُعدَ  اْ

بُو نَ
َ
َ ُعدَ  بَُ�رٍ  َ ََ 

ِب 
َ
َمرُ  رٍ بَ�ُ  َ لَوُ  َُ يُُ�مُ  ِخئُُت  ََ ُخَبُ

َ
  .392F3»بِالّاِلِث  َ

ِب  ُ�نُ  َعُونُ َعن «
َ
ِب  َكنَ  قَاَل  ُجَحيَُفةَ  َ

َ
نُ  َ ِط  َِ ّ  ُشَ َ�نَ  َعِ َُت  ََ

َ
ِب  فََحّدثَِ�  الُِمنَُبِ  ت

َ
نّهُ  َ

َ
َ 

ُعِ�  الُِمنَُبَ  َصِعدَ  َ  فََحِمدَ  َعِلّيا ََ َّ   ا
َ
ُ�َ�  َََعال

َ
ّ  َعَ  َََصّ�  لَيُهِ عَ  َََ ِِ قَاَل  اّل ةِ  َهِذهِ  َخُ�ُ  ََ َّ

ُ
 اْ

ِِيَّها َ�ُعدَ 
بُو نَ

َ
ِِ  بَُ�رٍ  َ َمرُ  ََالّا قَاَل  .َُ ُ  َ�َُعُل  ََ َّ   ا

َ
َُ�َ  َََعال

ُ
َحّ   َحيُُث  ال

َ
َ«393F4. 

ُسوَ ِ  َعِن الوري  ُسُفيَانُ َعن «
َ
نُ  قٍََُ ، بُِن  اْ نُ  رَُجٍل، ََ ََ  ّ نّهُ  ،َعِ

َ
ََمِل  يَُومَ  قَاَل  َ

ُ
 إِنّ : ال

ِ  رَُسوَل  َّ ُعَهدُ  لَمُ   ا ُهًدا إَِلُنَا ََ ُخذُ  ََ
ُ
اَرِة، ِف  بِهِ  نَأ ََ لَِكنّهُ  اِإل ءٌ  ََ نَاهُ  َشُ َُ

َ
نُ  َرَ ُ�ُفِمنَا، قٌَِِل  َِ

َ
 ُ�مّ  َ

بُو اُستُُخِلَف 
َ
ِ  رَُحَةُ  بَُ�ٍر، َ َّ قَامَ  َعلَيه، ا

َ
َمُر، اُستُُخِلَف  ُ�مّ  ََاُستََقاَم، فَأ قَامَ  َُ

َ
 َحّت  ََاُستََقاَم، فَأ

َرانِهِ  اّلينُ  َضََ     .اخرج هذه الروايات كلها امحد .394F5»ِبِ
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عن ال�ال بن سبه عن ا  ةمل  بن ََتـعن عٌدال« مسعر بن كدام ةومن رواي

ةِ  َهِذهِ  َخُ�ُ  :قال َّ
ُ
ِِيَّها َ�ُعدَ  اْ

بُو نَ
َ
مَ  َ بَُ�رٍ  َ 395Fبوعمر يف االستيعابأخرجه آ »رُ َُ

1.  

نُ « :خرج احلاكمأومن موقوفه  ّ  قٍََُ   ََ ِِ َاِر
ُ
ُقوُل  َعِلّيا َسِمُعُت  قَاَل  ال  الُِمنَُبِ  َهَذا َعَ  ََ

ِ  رَُسوُل  َسٌََ   َّ بُو َََصّ�  ا
َ
ثَلَّث  بَُ�رٍ  َ َمرُ  ََ ُ  عفو َ فِتُنَةٌ  َخٌََطتُنَا ُ�مّ  َُ َّ ن َعن ا   .396F2»�َاء ََ

َا  :قال ؟عن الَعب عن اب َايل قال قيل لع� بن اب طال  اال �متخلف علينا«
فميجمعهم بعدي ا  ن ير  اهللا بالاس خ�اَف َل�ن فاستخلِ  استخلف رسول اهللا

 .397F3»خ�هم

ِب  ابُِن  َعِن « :خرج البخاري وغريهأما  :مرفوعـومن موقوفه املشتمل عيل ال
َ
 ُملَيَُكةَ  َ

نّهُ 
َ
ٌّاٍس  اُ�نَ  ِمعَ سَ  َ ُقوُل  ََ َمرُ  َُِضعَ  ََ �ِرهِ  َعَ  َُ ُ�َصلّونَ  يَُدُعونَ  اّلاُس  َ�تََكنَّفهُ  ،َهِ ٌَُل  ََ نُ  ََ

َ
َ 

نَا ،يُُرَ�عَ 
َ
ِِ  آِخذٌ  رَُجٌل  إِالّ  يَرُُعِ�  فَلَمُ  ،ِ�يِهمُ  َََ نُِك

ّ  فَإَِذا ،ََ َمرَ  َعَ  َ�َتَّحمَ  َعِ قَاَل  ،َُ ا ََ  َخلُّفَت  ََ
َحًدا
َ
َحّ   َ

َ
َ  ّ

َ
نُ  إِل
َ
َق  َ

ُ
ل
َ
َ  َ َّ َمِلهِ  بِِمثُِل  ا نَُ   ََ مُ  ،َِ َُ ا ََ  ِ َّ ُهنّ  ُكنُُت  إِنُ  ،ا

َ
نُ  ْ

َ
ُ  َ�َُعلََ   َ َّ عَ  ا ََ 

ِّ  َََحِمٌُُت  ،َصاِحٌَيَُ  
َ
ُسَمعُ  َكِثً�ا ُكنُُت  َ

َ
َ  ّ ِِ ُقوُل  اّل نَا َذَهٌُُت  ََ

َ
بُو َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ََ، 

نَا َ َخلُُت ََ 
َ
بُو َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ نَا َََخرَُجُت  ،ََ

َ
بُو َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ََ«398F4.  

َمرَ  ابُِن  َعِن « :خرج امحد عن نافعأو َمرُ  َُِضعَ  قَاَل  َُ َّطاِ   ُ�نُ  َُ
ُ
َقُبِ  الُِمنَُبِ  َ�ُ َ  ال

ُ
 ََال

ّ  فََجاءَ  ٍَ  ثََ َث  َهَذا وَ هُ  َ�َقاَل  الّصُفوِ   يََدِى  َ�ُ َ  قَامَ  َحّت  َعِ ِ  رَُحَةُ  قَاَل  ُ�مّ  َمّرا َّ ا َعلَيَُ   ا ََ 
نُ  ِ  َخلُِ   َِ َّ   ا

َ
َحدٌ  َََعال
َ
َحّ   َ

َ
َ  ّ

َ
نُ  إِل نُ  َِ

َ
َقاهُ  َ

ُ
ل
َ
ّ  َصِحيَفةِ  َ�ُعدَ  بَِصِحيَفِتهِ  َ ِِ نُ  اّل  َهَذا َِ

 َّ نُ « :واخرج امحد .399F5»ثَُوُ هُ  َعلَيُهِ  الُُمَم ِب  بُِن  َعُونِ  ََ
َ
نُ  ُجَحيَُفةَ  َ �ِيهِ  ََ

َ
 ِعنُدَ  ُكنُُت  قَاَل  َ
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َمرَ  َّ  ََُهوَ  َُ ٌَُهُ  قََض  قَدُ  بِثَُو ِهِ  ُمَم
َ
ّ  فََجاءَ  � َف  َعِ ََ نُ  الّوَُ   فََك ِ  رَُحَةُ  قَاَل  ُ�مّ  ََُجِههِ  ََ َّ  ا

بَا َعلَيَُ  
َ
َ  ٍُ ا فََواّ�ِ  َحُف ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  بَِقَ  ََ َّ حَ  ا

َ
َحّ   دٌ َ

َ
َ  ّ

َ
نُ  إِل
َ
َق  َ

ُ
ل
َ
َ  َ َّ   ا

َ
 بَِصِحيَفتِهِ  َََعال

نَُ   َِ«400F1. 

 بن جابر عن ،َبيه عن ،ُمد بن جعفر عن ،عيَنة بن سفيانعن « :خرج احلاكمأو

 َن َا :قال ثم ،علي  اهللا ص� :فقال ممَ، َهو عمر ع  خل عليا َن ،باهللا عٌد
واخرج حممد يف  .401F2»ممَـال هذا َن صحيفته   بما اهللا َلق َن إل َح  َحد الاس

402Fب حنيفه عن ُمد بن ا مرس َعن «: كتاب االثار

  .403F4»�وا َن ذل  3

 :اما بيان آنكه هر كه مرتضي را تفضيل دهد بر شيخين مبتدع است ومستحق تعزير

 َحد يفضل� ال ع قال :قال جحل بن ال�م عن« :خرج ابوعمر يف االستيعابأفقد 

 .404F5»مفتىـال حد ج�يه إال َعمر ب�ر َب ع

بو �ر بن مر َ�ه قال حدثنا َخبنا َ« :له ةقال ابوالقاسم الطلحي يف كتاب السن

َ  بن َعاذ حدثنا ابوسلمه  سليمان بن احد حدثنا المن بن َنصور الرَا� حدثنا  ا
مر عن معتـب عرَ ة عن َنصور ن الَالعتك عٌدا� بن عٌدالرحن عن سعيد بن 

َعمر فصعد الَ يفضلونه ع اقواَاَن َ قال بلغ عليا ةعلقم منب فحمد اهللا ـب ب�ر 
َعمر َلو كنُت َلو� ا انه بلِ� ان قوَا يفضا  !ايها الاس :َاث� عليه ثم قال  ب ب�ر 

مفتي ـعليه حد ال لعاقٌت فيه فمن سمعته بعد هذا الوم يقول هذا فهو َفتٍ يه ف يقدَُت 
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َ�  :قال .علم بال� بعدُ َان خ� هذه االَة بعد نِيها ابو �ر ثم عمر ثم اهللا  ثم قال
 .405F1» عثمان الالث لم�ا َاهللا لو س�ا  :مجل  المن بن ا فقالـال

َل َن أخب�م بَال َن علياً قال َخ� صاح  لواء ا  عن عٌد« :خرج ابوالقاسمأو

بو �ر ثم عمر ْمؤَن  قال ـَ�الَب� يا  :فقيل ل ؟بعد نِيها ةََن هذه اْ ةيدخل الن
 ةرء النممَ َ  ةي َاَي فل  الٌاِ  :مؤَن  فقال اـَ�الَقيل فتدخ نها قٌل  يا 

406Fلدخ نها َا� جع َعاَ�ه موقو    الما 

 :َما يدل ا تَاريهما بالنه َن حديثه .2
ٌيدا� بن اب رافع كي  اخرش الخاري َن حديث المن بن ُمد بن ا انه سمع ع

407Fقال   قصه حاط  بن اب بلتعه عن ا ان الب اا 

يدر�   َ َا انه قد خهد بدراً  :3
َُ َلع ا اهللا اطا  لعلا    .408F4»ل�م هل بدر فقال اعملوا َا خئتم فقد غفر

عن ا قال « خرج الرتمذيأ :قربني من حديثهـكوهنام من السابقني امل یومما يدل عل

نا َ :قال ؟ن همََ  :عش قلنا ةر عَعطيت َ�ٌاء رقٌاء َ ةن ل  نب سٌعإ :ل اهللاقال رسو
َعٌدا�  َعمار  َسلمان  َعمر َمصع  بن عم� َ  ل  َجعفر َحزه َابو �ر  َابناي 

َابوذر َال   .409F5»مقدا ـبن ممعو  
م اخرج الحاك :اما استدالل بر خالفت شيخين از جهت معامله منتظر االماره من حديثه

» َ  إن قال بعدك نؤمر َن اهللا رسول يا قيل :قال ع عنممع عن اب اسح  عن ز�د بن �
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2  
خواست تا  مكه نمودند، حاطب ابن ابي بلتعه اقدام به فتح از اين قرار است كه چون آن حضرت واقعه -3

ه نازل شده و واقع بعضي از اقوام و خويشان خويش در مكه را از تصميم آن حضرت آگاه سازد. جبرئيل
برگرداند. بعد از اين  را مأمور ساختند تا قاصد را از نيمه راه اد. رسول خدا عليرا به آن حضرت گذارش د

خواست حاطب بن ابي بلتعه را به قتل برساند كه پيامبر گرامي اين حديث  مي بر افروخنه شده و واقعه عمر
 دي را جاري ساختند.را ارشاد فرموده و براي مشاركين بدر سند افتخار و كاميابي اب

4- 
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َه ب�ر َبا يؤمرَا َه عمر يؤمرَا َِن اآلخرة ف راغٌا النيا ف زاهدا ََينا تد  قو�ا تد
َه فاعل  َرا�م َال عليا يؤمرَا َِن اليم لوَة اهللا ف �ا  ال ََينا  َهديا ها يا تد
  .410F1»ممتقيمـال الطر�  ب�م يأخذ

اخرج الرتمذي من  :واما استدالل بر خالفت شيخين از جهت تعريض جلي من حديثه

نُ « :ان التيميبّ ححديث ايب  �ِيهِ  ََ
َ
نُ  َ ََ  ّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َعِ َّ ُ  رَِحمَ  :ا َّ بَا ا

َ
 بَُ�رٍ  َ

ََّجِ�    َََحَلَِ�  ابُنَتَهُ  َز
َ
تََ   الُِهُجَرةِ  َ ارِ  إِل َُ

َ
نُ  بَِ الً  َََ اِلِ  َِ ُ  رَِحمَ  ََ َّ َمرَ  ا ُقوُل  َُ ََ   َّ

ُ
ِِنُ  ال ََ 

َّ   يََرَ�هُ  ُمّرا َكنَ 
ُ
ُ  ال

َ
ال ََ ُ  رَِحمَ  َصِديٌ   ََ َّ ثَُمانَ  ا ُ  رَِحمَ  الَُمَ يَِ�ةُ  �َُمتَُحِييهِ  َُ َّ  الّلُهمّ  َعِلّيا ا

ِ رِ 
َ
َ   َّ

ُ
َعهُ  ال   .411F2»َ ارَ  َحيُُث  ََ

فاخرش ابوعمر    :اوه ب ةامامت صال ضاما استدالل بر خالفت صديق از جهت تفوي

عن المن الصي عن قَ  بن عٌا  قال قال ل ا بن اب طال  ان رسول « االسييعا 
باب�ر يص� بالاس فلما قٌض َياَاً ينا ي بالصلوة فيقول مرَا َض لال َمرِ  اهللا

َُ  رسول اهللا َقوام الين فرضينا لنيانا َن ر  رسول  س مم اإلعلَ  ة فاذا الص نظر
 .412F3»باب�رآليننا فٌايعنا  اهللا

 رك َاسيد بن صفوان انه  ةذكر ابوعمر   يرج« :ما ثنائه عيل الصديق بعد موتهأو

َاه عمر بن ََرَي عن ا حديثاً حمنا   ثنايه ا  رسول اهللا ب ب�ر يوم َاَ ر
قال   رك البَمل  بن عم� عن اسيد بن صفوان َ�ن قد ـن عٌدالابراهيم بن خال ع

َسج يثو  ارتا َجا قٌض  َ هش القوم كيوم قٌض  ةمدينـت البو �ر رحه اهللا  بالنء 
 باكياً ممتجعاً حت رسول اهللا

ً
َقف ا با  اليت  فاقٌل ا بن اب طال  متع
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َذكر الديث َرح  اهللا يا  :فقال  .413F1»بطولباب�ر 

سيد بن صفوان َ�ن َعن «  :وهذا لفظه ةثم وجدت هذا احلديث يف الرياض النرض

ت اجدينه بالنء عليه كيوم  عليه َارتا بو �ر سجا ٌَض ما قُ ـل :قال  رك البَقد 
َقف  حت ةالوم انقطعت خ فه الٌو :ممتجعاً َهو يقول فجاء اا  قٌض رسول اهللا

 باب�ر كنت اِ َب�ر َهو ممج فقال يرح  اهللا يا  بوَي فيه با  اليت اَ ع
ُ
ف ل

اَل القوم اس َاً  �مه َممتجعه َثقته َموضع هه َمَاَريه كنَت َاُ  رسول اهللا
خوفهم هللا َاعظمهم غناًء    ين اهللا َاحوطهم ا ََاخلصهم ايماناً َاخدهم يقيناً َ

َاحمنهم صحٌه َ عس م َايمنهم اإل بهم عدَ حُ َاَ  رسول اهللا رثهم َناق  َاصحابه 
َسيل ةَافضلهم سواب  َارفعهم  رج َسَ  َاخٌههم برسول اهللا ةَاقر هم   ةمتاً َرحهدياً 

َعن َفضً  َاشفهم َ�ل َاكرَهم عليه َاَثقهم عنده فجزاك اهللا عن اإل س م خ�اً 
ح  كذبه الاس  رسول اهللا 414F2تقالممع َالص صدا  ةرسول خ�اً كنت عنده بم�ل

ِي�و  ﴿ :يقا فقالصدا  ة  ي��ل اك اهللافمم َّ  ٓ ا ِ  ء  ج  َۡ ٱب ِ َّ ق   قِ ُ َّ ء ااَي ج ﴾ۦٓ بِهِ  و ص 
ح  عنه  ةمنرـسَته ح  بلوا َقمت به عند الآ  به ابو �ر ََصدا  بالصد  ُمد
 ةعليه المكينل �َ اكرم الصحابه ثا� اثن  َصاحٌه   الِار المُ  ة،ه   الَدقعدَا َصحٌتُ 
َخليفته    ين اهللا َاَته ةَالوقار َرفيق الاس  ح  اريدا  ةاحمنت ال ف ،  امجره 
صحاب  َ رَز ح  استننوا َح  َهن  مر َالم يقم به خليفه نب فنهضَت َقمت باْ

حقاً لم ينازع َلم  ةً خليف ذ هموا كنَت إ َنهاش رسول اهللا َقو�ت ح  ضعفوا َلزََت 
َغيظ الاغ  َقمت ب تٌُ منافق  َ�َ ـرغم الع بصدَ يُ  ح   مرْاالنفر�ن َ�ره الاسدين 

415Fعواتعتَ اذ يَ  فَلوا َثٌتا 

دَا َ�نت اخفضهم صوياً ٌعوك فهُ َمضيت بنور اهللا اذ َقفوا فايا  3

                                           
1- 
آمده است اما جاي هيچ ترديدي نيست كه  »صدفت«كه به دسترس اين جانب قرار دارد كلمه ي  در نسخه -2

 آمده است. »حين كذّبه...«ي  صحيح است به دليل اين كه در عبارت جمله »صدقت«
 ك و ترديد واقع شدند.مردم در  شي  گاه كه بقيهو تو ثابت قدم باقي ماندي آن -3



 الخلفاء خالفةفاء عن الخ إزالة  166

 

َاخجعهم نفماً  بلِهم قوالً ََاع هم فوقاً َاَثلهم كَاً َاصو هم َنطقاً َاطومم صمتاً َ
416Fشفهم عمً  كنت َاهللا ل�ين يعمو اَمور َعرفهم باََْ

ًَال ح  نفر عنه الاس َ 1
صارَا علي  عياًال فحملت اثقال َا  خراً ح  اقٌلوا كنت للمؤَن  اباً رحيماً حتآَ

َحفظت َا  َخمَر َضعفوا َرعيت َا اهملوا  َعلمت َا جهلوا  ذ خفضوا إضاعو 
ب  َالم  وا رخدهم برَي  فظفرَا َنالواذ جزعوا فا ر�ت اَيار َا طلٌوا َراجعإَصبَ 
َحصناً  ةالنفر�ن عذاباً صٌاً َمٌاً َللمؤَن  رح كنت ع ،ُيمٌوا فطَر َاهللا  ،َا�ماً 

417Fٌابها َفَز بٌابهابعُ 

جت  َلم يضعف  ر�ت سوابقها َلم يِلل حُ ََذهٌت بفضايلها َ 2
القواصف  ةاَي التر�كلٌل  كنَت  ،ربص�ي  َلم ت  نفم  َلم يرع قلٌ  َلم تَ 

َذاَ يدك  اَنا  :العواصف َ�نت كما قال رسول اهللا ةَال يز�ل الاس علينا   صحٌت  
َ�نت كما قال ضعيفاً   بدن  قو�اً   امر اهللا َتواضعاً   نفم  عظيماً عند اهللا جليً  

حد ال الَ لقايل في  َهمز َ حد في  َِمز َالنفمهم لم ي  َْ  اع  الاس كٌ�اً   
يأخذ  الضعيف  اَلل عندك قوي عز�ز حت ،ةمخلو  عندك هوا َ ـفي  َطمع َال ل

القر�  َالعيد عندك   ذل   ،يأخذ َنه ال  بقه َالقوي عندك ضعيف ذلل حت
قول  ح�م  ،ن  ال  َالصد  َالرف أخ ،ل  اطوعهم هللا َايقاهم لإاقر  الاس  ،سواءٌ 

َحزم َرََحتم َ َعزممرك جلم  418Fفاقلعت ،َي  علم 

َسهل العم�  3 َقد نهج المِيل 
مملمون َههر ـس م َاليمان َثٌت اإلَاطفئت ال�ان َاعتدل ب  الين َقوي ب  اإل

فَز ، خديداً  فمٌقت َاهللا سٌقاً بعيدا َايعٌت َن بعدك ايعاباً  ،مرا� َلو كره النفرَنَ
َعظمت رزبال� فوزاً ٌََناً فجلَ  نا إَ مصيِت  االنام فت    المماء َهدا �ا لت عن النء 

َسلمنا ل إنا ِهللا َ د عمره فو اهللا لن يصا  اجملمون بَله راجعون رضينا عن اهللا قضاءه 
َغيثاً َع اً،بدَرسول اهللا بمثل   َحصناً  َحرزاً َ�هفاً َللمؤَن  فئًه   كنت ل�ين عزاً 

                                           
 .سردار -1
 هاي كه داشتي به درياي خالفت داخل شدي و آن را تا آخر پيمودي. بخاطر كماالت و شايستگي -2
 وقتي از ما مفارقت كردي (از بين ما رفتي). -3
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نا هللا إنا بعدك فجرك َال اضلا ََنا َال حرا  ، يق  اهللا نِفالَ  ،َغيظاً  ةً منافق  غلظـال
َسكت الاس حت .له راجعونإنا َِ صوايهم َعلت  انقض كَه ثم ب�وا حت قال 

 .419F1»خت رسول اهللا صدقت يا :َقالوا

420Fنفسه من قتل عثامن اما تربيته عىل

خرج احلاكم من أفقد  :فضله عىل ةوالشهاد 2

 :قال ،عٌا  بن قَ  عنعن قره بن خال « طريقني من حديث هارون بن اسمعيل اخلزاز

 يوم عق� طاش َلقد ،عثمان  م َن إل  َبرَ إ� ا� :يقول المل يوم عليا سمعت
 َبايع َن اهللا َن ْستحي إ� َاهللا :فقلت ،للٌيعة َجاءَ� نفب ََن�َر ،عثمان قتل
 َِ� م ي�ة،ـال َنه �متحي من َستحي َال: اهللا رسول ل قال رج  قتلوا قوَا

 رجع  فن فلما ،فانصفوا ،بعد يدفن لم اْرض ع قتيل َعثمان َبايع َن اهللا َن ْستحي
 فٌايعت عز�مة جاءَ ثم ،عليه َقدم ما مَف  إ� ا� :فقلت ،اليعة فمألو� الاس
 حت لعثمان َ� خذ ا� :َقلت ،قلب صدع فكأنما ،اجؤَن  ََ� يا :قالوا فلقد
 .421F3»يرض

 طال  َب بن ا َن: يذكر َهران بن َيمون سمعت اَْزاع عن« :خرج احلاكمأو

  .422F4»فيها َا َ الينا ل إن َ عثمان قتل   سيف َخذَ إن �ت� َا :قال عنه اهللا ر 

عن حص  الارق قال جاء ا بن «واخرج الحاكم من حديث اسماعيل بن ابي خالد 
َعنده قوم فقال ع رقمز�د بن ا لإاب طال   اسكتوا اسكتوا فوا� ال �مألو�  يعو ه 
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 اندوهگين بوده و خويشتن شده است كه ايشان بر شهادت عثمانذكر  شماري از علي مرتضي روايات بي -2

 .2/7 هنج البالغة :دانست، بطور مثال مراجعه شود به مي را از دست داشتن در قتل آن جناب بري
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ثم قال  ةساع   اا طرَ فاَ  ؟نت قتلت عثمانَ�َدك اهللا َ :خبي�م فقال ز�دَاال  ءعن ش
  .423F1»مَر بقتلهَه َال َاَي فل  الٌه َ رء النممه َا قتلتُ 

نوا نه َن اَينأَا خها يه ا عثمان بََ« ْ َّق  � �ومّ ﴿ َآ ْ  را دورا ْ � �ومّ  ّوء ام  را حۡ  َّق 
 
ْ ّوأ دورا  َ﴾424F2. 

ن ز �ۡ ﴿: فيهم من قال اهللا يعال ةهل النََانه َن  ا د او  ِِهِم ِ�  م  و َو فقد « .»425F3﴾ِغّلٍ  ّمِنۡ  صو
ما كن يوم المل ـبيه قال لَعن  خرش الا�م َن حديث الاطب عٌدالرحن بن ُمدَ

َعمار بن ياه َُمد بن اب ب�ر خرجت انظر   القت� قال فقام ا  َالمن ابن ا 
َجهه فقلٌه ا  َز�د بن صوحان   القت� قال فابص المن بن ا قتيً  مكٌو اً ا 

 ؟يا ب� ن هوََ  :بوهَله راجعون فرا قر�ش َاهللا فقال ل إنا ِنا هللا َإ :قفاه ثم صا ثم قال
َا َاهللا لقد كن خابا َله راجعون إنا ِا هللا َنإ :ُمد بن طلحه بن عٌيدا� فقال :قال

يا ابت قد كنت انهاك عن هذا الم� فِلٌ  ا  :ٌَا حز�ناً فقال المنئصالاً ثم قعد ك
قال  .قٌل هذا بعش�ن سنه َلو  َ لو ا� َتا  �ا رَي  ف ن َف ن قال قد كن ذل  يا بُ 

َالاس سايلونا عن  ةمدينـقا مون الا مؤَن  انا ـَ�الَفقمت فقلت يا  :ُمد بن حاط 
عمار بن ياه َُمد ابن اب ب�ر فقاال َقاال فقال  قال فاغتما  ؟عثمان فماذا نقول فيه

َاساء اإلمما ا يا عمار َ�ا ُمد  يم أسأَعقٌتم َاهللا ف ةرمُ يقوالن ان عثمان استاثر 
ذا إبن حاط  �م عدل ُ�م بَن�م ثم قال يا ُمد َممتقدمون ا حَ  ةالعقو 

َنوا ثم آَنوا ثم ايقو َآَن اَين  كن َاهللا :ئلت عن عثمان فقلتَسُ  ةمدينـقدَت ال
426Fمؤَنونـمحمن  َا اهللا فليتو� الـايقوا َاحمنوا َاهللا ُ  ال

4«. 
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427Fبالورن  عليا رَيت :قال َبيه عن ،عنتة بن هارَن«واخرج الحاكم من حديث 

1 
 قال اَين َن ََبوك َنا َرون َن ْرجو إ�: فقال ،عثمان بن َبان َعنده ،ه�ره ع َهو
 .»[] ﴿﴾ :اهللا

  روايت): 2( بومن مسند ابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل

 ةمن حديثهام عيل خالفتهم اخلاصه من جهه وقوع خالفتهم يف مرتباما ما يستدل به 

نُ « :خرج ابويعيل من حديث الليثأفقد  :خالفه ورمحه سامها النبي ٌُدِ  ََ  بُِن  الرُّحَِن  ََ

 ٍُ نُ  ،َسابِ ِب  ََ
َ
ِ�ّ  َ�ُعلٌََةَ  َ ََ ُ

ُ
بُو َكنَ  :قَاَل  ،ال

َ
ٌَيَُدةَ  َ َّراِ   ُ�نُ  َُ

ُ
َعاذُ  ،ال َُ  يَيَنَاَجيَانِ  َجٌٍَل  ُ�نُ  ََ

ا :لَُهَما َ�ُقلُُت  ،ِبَِديٍث  بََُنَُهَما ِ  رَُسولِ  ََِصّيةَ  َحِفُظتَُما ََ َّ َ�نَ  :قَاَل  ؟ِب  ا ََُصاُهَما ََ
َ
 :قَاال ،ِب  َ

ا رَُ نَا ََ
َ
نُ  َ

َ
ءٍ  نَنُتَِج  َ ِ  رَُسوُل  َحّدَ�نَا َحِديثًا َذَكُرنَا إِّ�َما ،ُ َنََ   تَِشُ َّ تََذاَكَرانِهِ  فََجَع  ،ا ََ، 

  إِنّهُ  :قَاال
َ
ُمرُ  َهَذا بََدَ

َ
 َكيِنٌ  ُ�مّ  ،َعَضوًضا ُملًُن  َكيِنٌ  ُ�مّ  ،ةً ََرَُحَ  ِخ فَةً  َكيِنٌ  ُ�مّ  ،ََرَُحَةً  ُ�ٌُّوةً  اْ

تُّوا ّ�ةً  َُ فََماً ا َََجُبِ ةِ  ِ   ََ َّ
ُ
َِر�رَ  �َُمتَِحلّونَ  ،اْ

ُ
ُُمورَ  ال

ُ
ُفُرَشَ  ََال

ُ
ال َفَما ِ  ََ

ُ
ةِ  ِ   ََال َّ

ُ
 ،اْ

َنَ  نَُصُ �ُُرَزقُونَ  ،َذلَِ   َعَ  َُ بًَدا ََ
َ
َ  يَلُُقوا َحّت  َ َّ   .428F2»ا

خرش َفقد « :ةسالميبسوابقه اإل يب بكرأخالفه  بوعبيده عىلأما استدالل أو

 :ب خٌَه عن ابن عون عن ُمد يع� ابن س��ن   حديث طو�ل قال ُمدَبو �ر بن َ
يع�  ةثا عٌيده بن الرا  فقال يأيو� َفي�م ثالث ث َبب ب�ر َ الاس عند بيعه تَا
 .429F3»ذ هما   الِارإفو اهللا ثا� اثن   :قال ؟لةثث  محمد َن الالثـب�ر فقلت ل باَ

 روايت):  )3ومن مسند عبدالرحمن بن عوف

عن « خرج ابويعيل من حديث قتيبه بن سعيدأفقد  :ةالعرشه باجلن ةاما حديثه يف بشار

نُ َال  بن ا�  عن عٌدالعز�ز بن ُمد عن عٌدالرحن بن حيد  �ِيهِ  ََ
َ
نُ  ،َ ٌُدِ  ََ  ِن الرُّحَ  ََ
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ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،َعوٍُ   بُِن  َّ ةٌ : ا َّنةِ  ِ   َعَشَ
ُ
بُو :ال

َ
َّنةِ  ِ   بَُ�رٍ  َ

ُ
َمرُ  ،ال َُ َّنةِ  ِ   ََ

ُ
 ،ال

ثَُمانُ  َُ َّنةِ  ِ   ََ
ُ
ّ  ،ال َاِ َّنةِ  ِ   ََ

ُ
َّنةِ  ِ   َََطلَُحةُ  ،ال

ُ
َّنةِ  ِ   ََالّز َُ�ُ  ،ال

ُ
ٌُدُ  ،ال ََ  َعوٍُ   ُ�نُ  الرُّحَِن  ََ

َّنةِ  ِ  
ُ
ِب  ُ�نُ  َََسُعدُ  ،ال

َ
ّقاٍص  َ َّنةِ  ِ   ََ

ُ
ُمٍرَ بُِن  َز�ُدِ  ُ�نُ  َََسِعيدُ  ،ال َّنةِ  ِ   ََ

ُ
بُو ،ال

َ
ٌَيَُدةَ  َََ  ُ�نُ  َُ

َّراِ  
ُ
َّنةِ  ِ   ال

ُ
 .430F1»ال

نُ « :خرج احلاكمأفقد  :يب بكرأ ةيف خالف ةواما رأي ُقٌَةَ  بُِن  ُموَس  ََ نُ  َُ  بُِن  َسُعدِ  ََ

ٌُدِ  ُ�نُ  إِبَُراِهيمُ  َحّدثَِ�  إِبَُراِهيمَ  نّ  :َعوٍُ   بُِن  الرُّحَِن  ََ
َ
ٌُدَ  َ عَ  َكنَ  َعوٍُ   ُ�نَ  الرُّحَِن  ََ َمرَ  ََ َُ 

َّطاِ   بُِن 
ُ
نّ  بال

َ
َّمدَ  َََ بُو قَامَ  ُ�مّ بالّز َُ�ِ  َسيَُف  َكَتَ  َمُملََمةَ  ُ�نَ  ُُ

َ
 فََخَطَ   بَُ�رٍ  َ

تََذرَ  اّلاَس  َُ ا قَاَل  إَِلُِهمُ  ََ ََ  ِ َّ ا ا ََ اَرةِ  َعَ  َحِر�ًصا ُكنُُت  ََ ََ ا اِإل ًَ ُّ  َلُلَةٍ  ََالَ  يَُو الَ  ََ  ُكنُُت  ََ
الَ  َراِغًٌا ِ�يَها َُها ََ

ُ
ل
َ
َ  َسأ َّ لَِكّ�  َعَ ِ�يَةٍ  ََالَ  ِهّ  ِف  ا ُخَفُقُت  ََ

َ
نَ  َ ِفتُنَةِ  َِ

ُ
ا ال ََ اَرةِ اإلِ  ِف  ِل  ََ ََ 

نُ  لَِ�نُ  َراَحةٍ  َِ ََ  َُ ُمًرا قُّ�ُ
َ
ا َعِظيًما َ الَ  َطاقَةٌ  بِهِ  ِل  ََ ِ  بِتَُقِو�َةِ  إِالّ  يََدانِ  ََ َّ َُ  ا لَوَِ ُ  نّ  ََ

َ
َ 

قَُوى
َ
ِِ  َعلَيَُها اّلاِس  َ َن َُومَ  َعلَيَُها ََ

ُ
ٌَِل  ال نُهُ  الُُمَهاِجُرَنَ  َ�َق ا َِ  .431F2»قَاَل  ََ

 مقتل عمر واالتفاق عيل عثامن ةخرج البخاري يف قصأعثامن فقد  ةفيف خال ةواما رأي

  فَلَّما«
َ
نُ  فُِرغ ُُ  َهُؤالَءِ  اُجتََمعَ  َ فُِنهِ  َِ ٌُدُ  َ�َقاَل  ،الّرُه ُمَرُ�مُ  اُجَعلُوا الرُّحَِن  ََ

َ
َ  

َ
 ثََ ثَةٍ  إِل

نُُ�مُ  ُمِرى َجَعلُُت  قَدُ  الّزَ ُ�ُ  َ�َقاَل  .َِ
َ
َ  

َ
ّ  إِل ُمِرى َجَعلُُت  قَدُ  َطلَُحةُ  َقاَل �َ  .َعِ

َ
َ  

َ
ثَُمانَ  إِل َُ. 

قَاَل  ُمِرى َجَعلُُت  قَدُ  َسُعدٌ  ََ
َ
َ  

َ
ٌُدِ  إِل ٌُدُ  َ�َقاَل  .َعوٍُ   بُِن  الرُّحَِن  ََ يُّ�َما الرُّحَِن  ََ

َ
َ  

َ
 َِنُ  َََبَّ

ُمرِ  َهَذا
َ
ُ  ،إَِلُهِ  َ�نَُجَعلُهُ  اْ َّ ا فَُضلَُهمُ  نُُظَرنّ َلَ  ََاإلُِسَ مُ  َعلَيُهِ  ََ

َ
ُسِكَت  .َ�ُفِمهِ  ِف  َ

ُ
يَُخانِ  فَأ َّ  ،ال

ٌُدُ  َ�َقاَل  َ�تَُجَعلُونَهُ  الرُّحَِن  ََ
َ
َ  ّ

َ
ُ  ،إِل َّ ا ََ  ّ نُ  َعَ

َ
نُ  آلُوَ  الَ  َ فَُضِلُ�مُ  ََ

َ
َخذَ  ،َ�َعمُ  قَاالَ  َ

َ
 �ِيَدِ  فَأ

َحِدِهَما
َ
نُ  قََرابَةٌ  لََ   َ�َقاَل  َ ِ  رَُسولِ  َِ َّ َقَدمُ  ا

ُ
ال ا اإلُِسَ مِ  ِف  ََ ُ  ،َعِلُمَت  قَدُ  ََ َّ  لَِئُ  َعلَيَُ   فَا
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ُريَُ   َّ
َ
لَِئُ  ،َلَُعِدلَنّ  َ ََ  َُ ُر َّ

َ
ثَُمانَ  َ َلُِطيَعنّ  لَيَُمَمَعنّ  َُ ُ  َ�َقاَل  بِاآلَخرِ  َخ َ  ُ�مّ  .ََ

َ
ثَُل  ل  ،َذلَِ   َِ

َخذَ  فَلَّما
َ
ثَُمانُ  يَا كَ يَدَ  اُرَ�عُ  قَاَل  الُِميثَاَ   َ َعهُ  .َُ ََ عَ  ،َ�ٌَا ََ ُ  َ�ٌَا

َ
ّ  ل لَجَ  ،َعِ ََ ُهُل  ََ

َ
ُعوهُ  اّلارِ  َ ََ  .432F1»َ�ٌَا

  روايت):  )1ومن مسند الزبير ابن العوام

ما والقول بفضله واستحقاقه ايب بكر بعد توقف  ةالقول بخالف ىلإاما رجوعه 

محن بن عوف يف حديث خرج احلاكم من حديث ابراهيم بن عبدالرأفقد  :فةللخال

 ْنا إال غضٌنا َا: الز � َ ا قال به إعتذر ََا قال َا َنه مهاجرَنـال فقٌل« :طويل

 لصاح  إنه اهللا رسول بعد بها الاس َح  ب�ر َبا نرى إنا َ مَاَرةـال عن َخرنا قد
 هو َ بالاس بالص ة اهللا رسول َمره لقد َ كبه َ تشفه لعلم إنا َ إثن  ثا� َ الِار
 .»ح

  روايت):  )3ومن مسند طلحه بن عبيد اهللا

ان عمر خاَر الاس  عن ابن ممعو « محب الطربيـفذكر ال :عمر اما ثناؤه عىل

  الزحف ال قتال ملوك فارس الت اجتمعت بنهاَند فقام طلحه بن عٌيدا� َ�ن َن 
َعجنت  َن  فقد احكمت  اْمؤـَا بعد يا اَ� الَ :د ثم قال�َها  ةخطٌاء الصحاب مور 

َخأن  َ طع َا عنا رنا نُ مر فمُ نت َرَي  ال  هذا َْال يا َاحتنكت  الجار  فانت 
َجر ت فلم ن  َ� هذه اْإد فدنا ننقَ �  َاحلنا نر�  َقُ  مور َقد بلَو َاختبَ 

  .433F2»اال عن خيار ثم جل  ينكَف ل  عن شء َن عواق  قضاء اهللا

بيه قال خهدَ َعن ز�د بن اسلم عن « :خرج احلاكمأ :يف فضل عثامن واما حديثه

ُدكَ  :ص   موضع النايز فقالعثمان يوم حُ  َُ ُ �
َ
َ  َ َّ نَا ُكنُُت  يَُومَ  يَُذُكرُ  َطلَُحةُ  يَا ا

َ
نَُت  َ

َ
عَ  َََ ََ 

ِ  رَُسولِ  َّ َ�َذا، َكَذا َموُِضعِ  ِف  ا َعهُ  لَََُ   ََ َحدٌ  ََ
َ
نُ  َ ُصَحابِهِ  َِ

َ
َ�ُ�َُك؟ َ�ُ�ِى َ  َ�َعُم،: قَاَل  ََ

َّ  رَُسوُل  لََ   َ�َقاَل  نُ  لَََُ   إِنّهُ  َطلَُحُة، يَا:  ا َِ  ّ ِِ
َعهُ  إِالّ  نَ ََ نُ  ََ ُصَحابِهِ  َِ

َ
نُ  َرِ�يٌ   َ ِتهِ  َِ َّ

ُ
َ 
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َعهُ  َّنِة، ِف  ََ
ُ
ِِنّ  ال ثَُمانَ  ََ ّفاَن، ُ�نَ  َُ ُعنَِِ�، َهَذا ََ َ  ِف  َرِ�يِق  ََ

ُ
ِِ  نّةِ ال

 اللُّهمّ : َطلَُحةُ  قَاَل . ََ
 .434F1»َ�َعُم،

نُ «واخرج ابويعيل  ٌَيُدِ  بُِن  َطلَُحةَ  ََ َُ  ِ َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،ا َّ  ،َرِ�يٌ   نَِبّ  ِلُ ّ : ا

َرِ�يِق  ثَُمانُ  ََ َُ«435F2. 
  روايت):  )5ومن مسند سعد بن ابي وقاص

ِِ قال « ج مسلم من حديث ابن شهابخرأفقد  ...:ما حديث مالقيك الشيطانأ
ُخَبَ
َ
َ 

ٌُدُ  َِميدِ  ََ
ُ
ٌُدِ  ُ�نُ  ال نّ  َز�ُدٍ  بُِن  الرُّحَِن  ََ

َ
َّمدَ  َ ِب  بُِن  َسُعدِ  ُ�نَ  ُُ

َ
ّقاٍص  َ ُخَبَهُ  ََ

َ
نّ  َ

َ
بَاهُ  َ

َ
 َسُعًدا َ

َذنَ  قَاَل 
ُ
َمرُ  اُستَأ ِ  رَُسولِ  َعَ  َُ َّ نُ  �َِماءٌ  ََِعنَُدهُ  ا نَهُ  يَُ�لُّمنَهُ  قَُر�ٍُش  َِ �َُمتَُكِثُ  َعِلَةً  ََ
َُُهنّ  ُصَوا

َ
َذنَ  فَلَّما َ

ُ
َمرُ  اُستَأ ُمنَ  َُ َِجاَ   يَُِتَِدُرنَ  َُ

ُ
ِذنَ  ال

َ
ُ  فَأ

َ
ِ  رَُسوُل  ل َّ ِ  ََرَُسوُل  ا َّ  ا

َمرُ  َ�َقاَل  يَُضَحُ   ُضَحَ   َُ
َ
َ  ُ َّ ِ  رَُسوَل  يَا ِسّنَ   ا َّ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . ا َّ نُ  َعِجٌُُت  :ا  َهُؤالَءِ  َِ

َِجاَ   اُ�تََدُرنَ  َصُويََ   َسِمُعنَ  فَلَّما ِعنُِدى ُ�نّ  الّ ِت 
ُ
َمرُ  قَاَل . ال نَُت  َُ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا فَأ َّ َحّ   ا

َ
َ 

نُ 
َ
َهُ َ  َ َمرُ  قَاَل  ُ�مّ . ََ ىُ  َُ

َ
َ  َِ ا َّ ُ�ُفِمِهنّ  َعُد

َ
َََهٌُنَِ�  َ

َ
الَ  َ ِ  رَُسوَل  َََهُ َ  ََ َّ نَُت  َ�َعمُ  قُلُنَ  ا

َ
َ 

ُغلَُظ 
َ
َ�ّظ  َ

َ
نُ  َََ ِ  رَُسولِ  َِ َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل . ا َّ ى :ا ِ

ّ
ا �ِيَِدهِ  َ�ُفِس  ََاَ يَُطانُ  لَِقيََ   ََ َّ ُّ  ال ََ 

 .436F3»فَّجَ   َ�ُ�َ  فَّجا َسلََ   إِالّ  فَّجا َساِلًن 

 كن َا َاهللا ََا سعد قال قال ةب سلمَ« :يب شيبه من حديثأبكر بن  بوأخرج أو

 النيا   َزهدنا كن فضلنا شء بأي عرفت قد َل�ن هجرة َقدَنا َال اس َا بأقدَنا
 .437F4»الطا  بن عمر يع�
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نُ « فقد اخرج ابويعيل :عثامن ما منعه من اخلروج عىلأ نّ  ،َسِعيدٍ  بُِن  تُُتِ  ََ
َ
 ُ�نَ  َسُعدَ  َ

ِب 
َ
ّقاٍص  َ ثَُمانَ  نَةِ فِتُ  ِعنُدَ  :قَاَل  ،ََ ُخَهدُ  :َُ

َ
ِ  رَُسوَل  لََمِمُعُت  َ َّ  ،فِتُنَةٌ  َستَُكونُ  إِّ�َها :قَاَل  ،ا

َقاِعدُ 
ُ
نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها ال َقايِمِ  َِ

ُ
َقايِمُ  ،ال

ُ
نَ  َخُ�ٌ  ََال نَ  َخُ�ٌ  ََالَُماِش  ،الَُماِش  َِ يَُت  :قَاَل  ،الّماِع  َِ

َ
َرَ
َ
َ 

ّ  َ َخَل  إِنُ  تَمَ  ،بََُِت  َاَ   .438F1»آَ مَ  َكبُِن  ُ�نُ  :قَاَل  ؟ِلَُقتُلَِ�  يََدهُ  َُ ََ

ِب  بُِن  َسُعدِ  ُ�نُ  َعِمرُ « :واخرج ابويعيل من حديث
َ
ّقاٍص  َ نّ  ،ََ

َ
بَاهُ  َ

َ
ى ِح َ  َ

َ
 اُخِت َ   َرَ

ُصَحاِ  
َ
ِ  رَُسولِ  َ َّ ُهمُ  ا ََ َََفّر ُ  اُخَتَى ََ

َ
اِخيَةً  ل َل  َخَرشَ  ُ�مّ  ،ََ َ ََ َُ ُهِلهِ  ِ�يَها فَا

َ
اءٍ  َعَ  بِأ ََ، 

َقاُل  َُ  ُ
َ
َ�نَ  :قَاَل  ،قَلَّ�  :ل نُ  َسُعدٌ  ََ َحدّ  َِ

َ
ا اّلاِس  َ ى ،بََصً

َ
ََ  فََرَ  لَِمنُ  َ�َقاَل  ،يَُزَُل  َخَُئًا يَُومٍ  َذا

ٌَِعهُ 
َُنَ  :يَ رَى :قَاَل  ،َكلّطُ�ِ  َخَُئًا نََرى :قَالُوا ؟َخَُئًا يََر

َ
َمرُ  قَِليٍل  َ�ُعدَ  َجاءَ  ُ�مّ  ،بَِع�ٍ  َعَ  َراِكًٌا َ َُ 

َُ  ُبُِتّ  َعَ  َسُعدٍ  ُ�نُ 
َ
نُ  بَِ   َ�ُعوذُ  إِنّا اللُّهمّ  :قَاَل  ُ�مّ  ،ُبُِتّيةٍ  َ ا َشّ  َِ َمرُ  فََملّمَ  ،بِهِ  َجاءَ  ََ  ُ�مّ  ،َُ

�ِيهِ  قَاَل 
َ
رَِضيَت  :ْ

َ
نُ  َ

َ
ُذنَاَ   يَيٌَُعَ  َ

َ
َ439F

ٌَالِ  هِ َهذِ  َ�ُ َ  الَُماِخيَةِ  َهِذهِ  2 ِ
ُ
ُصَحابَُ   ،ال

َ
 ِ   يَيَنَازَُعونَ  َََ

ُمرِ 
َ
ةِ  َ َّ

ُ
ِب  ُ�نُ  َسُعدُ  َ�َقاَل  ؟اْ

َ
ّقاٍص  َ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  :ََ َّ ُقوُل  ،ا  فَِتٌ  َ�ُعِدي َستَُكونُ  إِّ�َها :ََ

 َُ
َ
ُمورٌ  :قَاَل  َ

ُ
ِ�ّ  ِ�يَها اّلاِس  َخُ�ُ  َ َِ

ُ
َِفّ  ال

ُ
نُ  ُ�َ�ّ  يَا اُستََطُعَت  فَإِنِ  ،اّلِقّ  ال

َ
 َكَذلَِ   يَُ�ونَ  َ

ُ  َ�َقاَل  ،فَُ�نُ 
َ
َمرُ  ل ا :َُ ََ

َ
ُ  َ�َقاَل  ؟َهَذا َغ�ُ  ِعنَُدكَ  َ

َ
َمرُ  فََوثََ   ،ُ�َ�ّ  يَا ال :َسُعدٌ  ل َكَ   َُ لَمُ  ،لََ�ُ ََ 

ُّ  يَُ�نُ  نُ  َح ُ  َ�َقاَل  ،بَِعِ�هِ  ََ
َ
ُمِهُل  :َسُعدٌ  ل

َ
ّديََ   َحّت  َ ُِ َدايُِ�مُ  ِل  َحاَجةَ  ال :اَل قَ  ،ُ� َِ  قَاَل  ،بِ

ابُِ�مُ  ِل  َحاَجةَ  ال :قَاَل  ،فَنَُمِقيََ   لََ   َ�نَُحِلُ   :َسُعدٌ  َننَهُ  فَانَُصََ   َرِ�َ   ُ�مّ  ،تَِشَ ََ«440F3. 

نُ « يعيل خرج ابوأفقد  :لقريش ةان اخلالف عىلأنس به حديث تيسما واما  َّمدِ  ََ  بُِن  ُُ

نُ  َسُعدٍ  �ِي ََ
َ
نُ  :رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  هِ َ َهانَهُ  قَُر�ٍُش  َهَوانَ  يُرِ ُ  ََ

َ
َ  ُ َّ  .»ا

  روايت):  )4ومن مسند سعيد بن زيد
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نُ « بويعيلأخرج أفقد  :ةما حديثه يف بشارة العرشه باجلنأ ٌُدِ  ََ ُخنَِ   بُِن  الرُّحَِن  ََ
َ ُ
 اْ

َ�ةُ  َخَطٌَنَا قَاَل  ِِ نُ  َ�نَاَل  ُخُعٌَةَ  ُ�نُ  الُُم َِ  ّ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  َ�َقاَل  َز�ُدٍ  ُ�نُ  َسِعيدُ  َ�َقامَ  َاِ َّ  ا
ُقوُل  َّنةِ  ِ   اّلِبّ  ََ

ُ
بُو ال

َ
َّنةِ  ِ   بَُ�رٍ  َََ

ُ
َمرُ  ال َُ َنّةِ  ِ   ََ

ُ
ثَُمانُ  ال َُ َّنةِ  ِ   ََ

ُ
ّ  ال َاِ َنّةِ  ِ   ََ

ُ
 ال

َّنةِ  ِ   َََطلَُحةُ 
ُ
َّنةِ  ِ   ََالّز َُ�ُ  ال

ُ
ٌُدُ  ال ََ َّنةِ  ِ   َعوٍُ   ُ�نُ  الرُّحَِن  ََ

ُ
َّنةِ  ِ   َََسُعدٌ  ال

ُ
لَوُ  ال  ِخئُُت  ََ

نُ 
َ
َسّ�َ  َ

ُ
َعاِشَ  َ

ُ
  .441F1»لََمّميُُت  ال

نُ « :خرج الرتمذيأو ٌُدِ  ََ نُ  ُحَيُدٍ  بُِن  الرُّحَِن  ََ �ِيهِ  ََ
َ
نّ  َ

َ
 َ�َفرٍ  ِف  َحّدثَهُ  َز�ُدٍ  ُ�نَ  َسِعيدَ  َ

 
َ
ةٌ  :قَاَل  رَُسوَل  نّ َ َّنةِ  ِف  َعَشَ

ُ
بُو ال

َ
َّنةِ  ِف  بَُ�رٍ  َ

ُ
َمرُ  ال َُ َّنةِ  ِف  ََ

ُ
ثَُمانُ  ال َُ ََ  ّ  ََالّز َُ�ُ  َََعِ

ٌُدُ  َََطلَُحةُ  ََ بُو الرُّحَِن  ََ
َ
ٌَيَُدةَ  َََ ِب  ُ�نُ  َََسُعدُ  َُ

َ
ّقاٍص  َ  َعِن  َََسَكَت  اليُّمَعةَ  َهُؤالَءِ  َ�َعدّ  قَاَل . ََ

َعاِشِ 
ُ
َقُومُ  َ�َقاَل  ال

ُ
ُدكَ  ال َُ َ  نَنُ َّ بَا يَا ا

َ
ُعَورِ  َ

َ
ِن  اْ َعاِشُ  ََ

ُ
ِِ  قَاَل  ال ُمو

َُ ُد ََ َ �  ِ َّ بُو بِا
َ
ُعَورِ  َ

َ
 ِف  اْ

َّنةِ 
ُ
  .442F2» ال

نُ « :يعيل خرج ابوأفقد  :بابكر صديق وسائرهم شهداءأما بيان أو نُ  ،َعِصمٍ  ََ  ،ِزرّ  ََ

نُ  نَا :قَاَل  ،َز�ُدٍ  بُِن  َسِعيدِ  ََ
ُ
عَ  اُختٌََأ ِ  رَُسولِ  ََ َّ  فََضَ َهُ  ،بِنَا رََجَف  اُستََو�ُنَا فَلَّما ،ِحَراءٍ  فَُوَ   ا

ِ  رَُسوُل  َّ َُ  ،نَِبّ  إِال َعلَيَُ   لَََُ   فَإِنّهُ  ،ِحَراءُ  اُسُ�نُ  :قَاَل  ،بَِ�ّفهِ  ا
َ
َُ  ،ِصّديٌ   َ

َ
 ،َخِهيدٌ  َ

ِ  رَُسوُل  َََعلَيُهِ  َّ بُو ،ا
َ
َمرُ  ،بَُ�رٍ  َََ َُ ثَُمانُ  ،ََ َُ ََ،  ّ َاِ الّزَ ُ�ُ  ،َََطلَُحةُ  ،ََ ٌُدُ  ،َََسُعدٌ  ،ََ ََ ََ 

ِي ،َز�ُدٍ  ُ�نُ  َََسِعيدُ  ،الرُّحَِن 
ّ
َِديَث  َحّدَث  اَ

ُ
 .443F3» بال

نُ « :خرج البخاريأو ُمِرَ بُِن  َز�ُدِ  ُ�نَ  َسِعيدَ  َسِمُعُت  قَاَل  قٍََُ   ََ  َمُمِجدِ  ِف  ُ�َفيٍُل  بُِن  ََ

ُكوفَةِ 
ُ
ُقوُل  ال ََ  ِ َّ ا يُيُِ�  لََقدُ  ََ

َ
ِِنّ  َرَ َمرَ  ََ ٌَُل  اإلُِسَ مِ  َعَ  لَُموثِِق  َُ نُ  ََ

َ
َمرُ  �ُُمِلمَ  َ لَوُ  ،َُ نّ  ََ

َ
َ 

ُحًدا
ُ
ى اُرفَّض  َ ِ

َّ
ِ  .»لََننَ  بُِعثَُمانَ  َصنَُعتُمُ  ل

                                           
 ننمود.بوده است كه جناب ايشان تواضعا اسم خود را ذكر  شخص دهم خود سعيد بن زيد -1
2- 
3- 



 175 فصل چهارم: در روايت احاديث و آثار داله بر خالفت...

 

444Fمكثرينـمسانيد ال

  صحاب النبيأمن  1

 مسند عبداهللا بن مسعود وهلاأ

نُ « خرج الرتمذيأفقد  :ةما بشارة الشيخني باجلنأ  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ نُ  َسِلَمةَ  بُِن  ا  َعٌِيَدةَ  ََ

 ّ ِِ نُ  الّملَُما ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ نّ  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا
َ
َ  ّ ِِ ُطلُعُ  :قَاَل  اّل نُ  رَُجٌل  َعلَيُُ�مُ  ََ ُهِل  َِ

َ
َّنةِ  َ

ُ
. ال

  فَاّطلَعَ 
َ
ُطلُعُ  :قَاَل  ُ�مّ  بَُ�رٍ  بُوَ نُ  رَُجٌل  َعلَيُُ�مُ  ََ ُهِل  َِ

َ
َّنةِ  َ

ُ
َمرُ  فَاّطلَعَ . ال َُ«445F2.  

 بُِن  َسلََمةَ « خرج الرتمذي واحلاكم من حديثأفقد  :امته باالقتداء هبام مرهأواما 

نُ  ُكَهيٍُل  ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َمُمُعو ٍ  ابُِن  َعِن  الّزُعَراءِ  َ َّ تَُدَا :ا َُ يُِن  ا َ َّ نُ  بِال نُ  َ�ُعِدى َِ َِ 
ُصَحاِب 

َ
ِب  َ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ّمارٍ  بَِهُدِى  ََاُهتَُدَا ََ َََمّمُكوا ََ  .446F3»َمُمُعو ٍ  ابُِن  بَِعُهدِ  ََ

وقبل  بعد حديث النبي ةدلذا قضوا وامضوا يف ترتيب األإاخللفاء  ما جعله قولَ أو

نُ « :خرج الدارميأفقد  :القياس َمِش  َعِن  ُسُفيَانَ  ََ َُ
َ
نُ  اْ َماَرةَ  ََ َمُ�ٍ  بُِن  َُ نُ  َُ  ُحَر�ُِث  ََ

نُ  ُهَهُ�ٍ  بُِن  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َت  :قَاَل  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا
َ
انٌ  َعلَيُنَا َ ََ لَُمنَا َ�ُقِض  لَُمنَا َز ِِنّ  ،ُهنَالَِ   ََ ََ  َ َّ  ا

نَ  قَّدرَ  قَدُ  ُمرِ  َِ
َ
نُ  اْ

َ
نَا قَدُ  َ ُِ َُنَ  اََ  بَلَ ُ  َعَرَض  َ�َمنُ  ،يََر

َ
َُومِ  َ�ُعدَ  قََضاءٌ  ل

ُ
 ِف  بَِما ِ�يهِ  فَلُيَُقِض  ال

ِ  ِكتَاِ   َّ ا َجاَءهُ  فَإِنُ  ،ا ِ  ِكتَاِ   ِف  لَََُ   ََ َّ ِ  رَُسوُل  بِهِ  قََض  بَِما فَلُيَُقِض  ا َّ  َجاَءهُ  فَإِنُ  ا
ا ِ  ِكتَاِ   ِف  لَََُ   ََ َّ لَمُ  ا ُقِض  ََ ِ  رَُسوُل  بِهِ  ََ َّ الَ  ،الّصاِلُونَ  بِهِ  قََض  بَِما فَلُيَُقِض  ا ُقُل  ََ ََ: 
 ِّ َخاُ   إِ
َ
َ  ِّ ِِ رَى ََ

ُ
ََرامَ  فَإِنّ  ،َ

ُ
ََ َل  َ�ّ ٌ  ال

ُ
ُمورٌ  َذلَِ   ََ َُ َ  َ�ّ ٌ  ََال

ُ
ٌَِهةٌ  َ

يَ َُ ا فََدعُ  ،ُم  يَِر�ٌَُ   ََ
 
َ
ا إِل  .447F4»يَِر�ٌَُ   الَ  ََ

                                           
مكثرين كه احاديث زيادي  -1 شوند: مي به اعتبار كثرت و قلت روايت بر سه دسته تقسيم صحابه كرام -1
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 معدودي روايت كرده باشند.
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 ُسئِلُتُمُ  إَِذا« :مذكور وفيهـا احلديث من حديث شعبه باالسناد الخرج الدارمي هذأو

نُ  ءٍ  ََ ِ  اِ  ِكت ِف  فَاُ�ُظُرَا َشُ َّ َهُ  لَمُ  فَإِنُ  ،ا ُد ِ
َ
ِ  ِكتَاِ   ِف  ت َّ ِ  رَُسولِ  ُسّنةِ  فَِف  ا َّ  لَمُ  فَإِنُ  ا

َهُ  ُد ِ
َ
ِ  رَُسولِ  ُسّنةِ  ِف  ت َّ ُجَعَ  َ�َما  ا

َ
ُجَعَ  ِ�يَما يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  ،الُُمُمِلُمونَ  َعلَيُهِ  َ

َ
 َعلَيُهِ  َ

يََ   فَاُجتَِهدُ  الُُمُمِلُمونَ 
ُ
ِّ  :ََُقُل  ََالَ  ،َرَ َخاُ   إِ

َ
ُخَش  َ

َ
َََ«448F1. 

449Fمن ذلك عمش نحوايب عوانه وجرير كليهام عن األأخرج الدارمي من حديث أو

2. 

نُ « :عمشخرج الدارمي من طريق األأو ٌُدُ  قَاَل  قَاَل  إِبَُراِهيمَ  ََ ََ  ِ َّ َمرُ  َكنَ  :ا  إَِذا َُ

ِِنّهُ  ،َسُه ً  َََجُدنَاهُ  َطِر�قاً  بِنَا َسلََ   ٍش  ِف  قَاَل  ََ َُ بََو�ُِن  َز
َ
ِش  :َََ َُ مّ  الُّصُف  لِلّز

ُ
لِأل ا ثُلُُث  ََ ََ 

  .450F3»بَِقَ 

َمرُ  َكنَ « :خرج الدارمي من هذا الطريق ايضاً قال عبداهللاأو ٌََُّعنَاهُ  َطِر�قاً  لََ  سَ  إَِذا َُ  ا

ِِنّهُ  ،َسُه ً  َََجُدنَاهُ  ِ�يهِ  ةٍ  ِف  قََض  ََ
َ
بََو�ُِن  اُمَرَ

َ
نُ  َََ ُرَ َعةٍ  َِ

َ
َطى ،َ َُ

َ
ةَ  فَأ

َ
مّ  ،الّرُ عَ  الَُمُرَ

ُ
ا ثُلَُث  ََاْ ََ 

َ   ،بَِقَ 
َ
 .451F4»َسُهَمُ ِ  ََاْ

عن ابن ممعو  « بعمر يف االستيعا بوأخرج أ: فقد يب بكرأما قوله با فضليه أ

  .452F5»َاَهمإب�ر  باَجعل  ن رسول اهللاإفضل�م فََاَ�م إاجعلوا 

جل  َع َن نه قال َْعمر عنه  بوَخرش َفقد « :عمر وذكره سوابقه واما ثناءه عىل

  .453F6»سنه ةخ� عندي َن عٌا  ةعمر ساع
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، َعِن « :خرج احلاكم من طريق جمالدأو ُعِبّ َّ نُ  ال ََ ، ٍَ نُ  َمُتُ ِ  ٌُدِ ََ  ََ َّ  َمُمُعوٍ ، بن ا

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َّ ِعزّ  اللُّهمّ :ا
َ
َّطاِ    بن بُِعَمرَ  اإلُِس مَ  َ

ُ
َُ  ال

َ
ِب  َ

َ
اٍم، بن َجُهِل  بِأ ََ  َفَجَعَل  ِه

 ُ َّ َّطاِ ، بن ِلُعَمرَ  رَُسوِلِ  َ ُعَوةَ  ا
ُ
ثَا بِهِ  َََهَدمَ  اإلُِس مَ  َعلَيُهِ  َ�ٌََ�  ال َُ

َ
 .454F1»نَ اْ

َقاِسِم، َعِن « :مسعوديـخرج احلاكم من طريق الأو
ُ
ٌُدُ  قَاَل : قَاَل  ال ََ  ِ َّ  إُِس مَ  إِنّ  :ا

َمرَ  ِِنّ  َ�تًُحا، َكنَ  َُ ا، َكنَُت  ِهُجَريَهُ  ََ ِِنَ  نَُصً اَريَهُ  ََ ََ ِ  رَُحًَة، َكنَُت  إِ َّ ا ا ََ نُ  اُستََطُعنَا ََ
َ
 نَُصّ�َ  َ

َكُعٌَةِ  ِعنُدَ 
ُ
ُسلَمَ  َحّت  َهاِهِر�نَ  ال

َ
َمرُ  َ َُ«455F2. 

 الاس َفرس إن :قال اهللا عٌد عن عٌيدة َب عن إسحا  َب عن« :خرج احلاكمأو

 موس َيت الت مرَةـَال َثواه َرر� المرَيه فقال يوسف   يفرس ح  العز�ز ث ثة
  .456F3»عمر استخلف ح  ب�ر ََبو َستأجره َبة يا ْبيها فقالت

 اهللا عٌد عن ،جحيفة َب عن ،ز�ا  َب بن يز�د عن« :من طريق زهريخرج احلاكم أو

 فلما ،َنه �رش َال ،فيه اإلس م يدخل حصينا حصنا عمر كن إن: قال ممعو  بن
 فحيه  الصالون ذكر إذا فيه يدخل َال ،َنه �رش فاإلس م الصن انثلم عمر َصي 
  .457F4»بعمر

 َعِصمٌ عن « :خرج احلاكمأفقد   :ه الصديقواما حكايته دفع االنصار بحديث امام

نُ  نُ  ِزرّ  ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ٌَِض  لَّما قَاَل  ا
ّ  قُ ِِ نَُصارُ  قَالَِت  اّل

َ
ّنا اْ َِ  ٌ� َِ

َ
نُُ�مُ  َ َِ ََ  ٌ� َِ

َ
يَاُهمُ . َ

َ
 فَأ

َمرُ  ُعَشَ  يَا َ�َقاَل  َُ نَُصارِ  ََ
َ
لَُمتُمُ  اْ

َ
نّ  ََُعلَُمونَ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َمرَ  ا

َ
بَا َ

َ
نُ  بَُ�رٍ  َ

َ
 اّلاَس  يَُؤمّ  َ
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يُّ�مُ  قَاَل . بََ�  قَالُوا
َ
نُ  َ�ُفُمهُ  يَِطيُ   فََ

َ
تََقّدمَ  َ بَا ََ

َ
نَُصارُ  قَالَِت  بَُ�رٍ  َ

َ
ِ  َ�ُعوذُ  اْ َّ نُ  بِا

َ
 َ�تََقّدمَ  َ

بَا
َ
 .458F1»بَُ�رٍ  َ

 :يث عاصمخرج احلاكم من حدأفقد  :واما استدالله عيل خالفه الصديق باالمجاع

اعن عٌدا� قال  عن زرا « ى ََ
َ
ِ  ِعنُدَ  َ�ُهوَ  َحَمنًا الُُمُمِلُمونَ  َرَ َّ ا َحَمنٌ  ا ََ َُا ََ

َ
 َ�ُهوَ  َسَّئًا َرَ

ِ  ِعنُدَ  َّ  .459F2»ب�ر باَن �متخلف َصحابه جيعا َي ََقد ر َسيّئٌ  ا

تعريض  قبل وفاته بخمس ليال بمناقب الصديق مما هو النبي ةما استدالله بخطبأو

 خرج مسلمأفقد  :اعتمد ابوعمر يف االستيعاب ةخالفته وعيل هذه الطريق ظاهر عىل

نُ « ِب  ََ
َ
ُحوَِص  َ

َ
ٌُدَ  َسِمُعُت  قَاَل  اْ ََ  ِ َّ َّدُث  َمُمُعو ٍ  ُ�نَ  ا ّ  َعِن  ُُ ِِ نّهُ  اّل

َ
 ُكنُُت  لَوُ  :قَاَل  َ

ّتِخًذا َُ  َخِلي ً  َُ َُذ
ّ
بَا َالت

َ
لَِكّنهُ  َخِلي ً  بَُ�رٍ  َ ِخ  ََ

َ
َ  ِِ قَدِ  َََصاِح َذَ  ََ

ّ
ُ  ات َّ ٌَُ�مُ  �َا  َصاِح

 .460F3»َخِلي ً 

لدوران  التي رضهبا النبي ةمن بيان مد ةثواما ما يستدل به عيل خالفه اخللفاء الثال

نُ « :خرج احلاكم من طريقأفقد  :ةمدـسالم ووقوع خالفتهم يف تلك الرحي اإل ََ 

نُُصورٍ  نُ  ََ ََ  ّ ِِ
َبَاءِ  َعِن  ِر ُ

ُ
نُ  نَاِجيَةَ  بُِن  ال ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ّ  َعِن  ا ِِ  اإلُِسَ مِ  َرَح  يَُدَرُ  :قَاَل  اّل

ثََ ِ� َ  ِبَُمٍ   ََ  َُ
َ
ثََ ِ� َ  ِسّت  َ ََ  َُ

َ
ثََ ِ� َ  َسٌُعٍ  َ ُهِلُكوا فَإِنُ  ََ ِِيُل  ََ َم

نُ  فَ ِِنُ  َهلََ   قَدُ  ََ ُقمُ  ََ ََ 
ُقمُ  ِ ينُُهمُ  لَُهمُ  ِمّما قُلُُت  قَاَل . َعَاً  َسٌُِع َ  لَُهمُ  ََ

َ
مُ  َمَض  َ

َ
  .461F4»بَِقَ  ِمّما قَاَل  بَِقَ  ِمّما َ

 ةقتل   ذي الج ن عثمانَسانيد صحيحه َن طر�  َتعد ه أَرَي الا�م ب«
 .462F5»ةخ  َثلث  َ�نت خ فته ثنت عش سن ةسن
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نُ « خرج امحدأفقد  :ةثالواما ما يستدل به عيل خالفتهم من حديث القرون الث ََ 

نُ  إِبَُراِهيمَ  ٌِيَدةَ  ََ نُ  َع ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ا َّ ِِ  اّلاِس  َخُ�ُ  :ا ُر
ينَ  ُ�مّ  قَ ِ

ّ
 يَلُوَ�ُهمُ  اَ

ينَ  ُ�مّ  ِ
ّ
ينَ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ ِ

ّ
ِت  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ

ُ
ٌُِ   قَُومٌ  َذلَِ   َ�ُعدَ  يَأ َُُهمُ  �َُم َماَ�ُهمُ  َخَهاَ ا َُ

َ
َماُ�ُهمُ  َ َُ

َ
َََ 

  .463F1»َخَهاَ ايِِهم
بناي اين استدالي بر توجيه صحيحي است كه اكثر احاديث شاهد آن است قرن اول  و

قرن ثاني از ابتداي خالفت  و ،تا زمان وفات وي از زمان هجرت آنحضرت است
در  و عثمانقرن ثالث قرن حضرت  و ،بحضرت صديق تا وفات حضرت فاروق

  .هر قرني قريب به دوازده سال بوده

خالفت مقترن  قومي كه در رياست و نبعد ازا »قوم متقارنني يف السن« :قرن در لغت

رؤساء  امراي ديگر و وزراء حضور ديگر و باشند قرن گفته شد چون خليفه ديگر باشد و
464Fرسد مي رون بهمذميان ديگر تفاوت ق حربيان ديگر و ساهيان ديگر و جيوش ديگر و

2. 

عن عٌدا� بن « :خرج احلاكم من حديث االعمشأفقد  :عثامن ةما قوله يف خالفأ

ا :عثمان قال عٌدا� ةتَار قال جا جاءَ بيع لَُونَا ََ
َ
نُ  َ ُع نَا ََ

َ
 .465F3»فَُوُ   َذا َ

ب خٌَه عن اب سعيد َب�ر بن  بوَخرش َفقد « :واما منعه من اخلروج عيل عثامن

 .466F4»ممعو  قال قال عٌدا� َاهللا لئ قتلوا عثمان اليصيٌوا َنه خلفامو� ابن 
 

 روايت):  )24ومن مسند عبداهللا بن عمر

                                           
1- 
تا زمانه  جا شاه صاحب كمال ذهانت و عبقريت خويش را نشان داده است، جمهور علما اين حديث رادر اين -2

دانسته است. در فصل  ن را تا زمان انتهاي خالفت عثماناند مگر مؤلف محترم آ تبع تابعين منطبق كرده
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3- 
4- 



 الخلفاء خالفةفاء عن الخ إزالة  180

 

ٌُدُ ان « بويعيل وغريمها من طرق شتيأخرج امحد وأفقد  :يف قريش ةما ان اخلالفأ ََ 

 ِ َّ َمرَ  ُ�نُ  ا ِ  رَُسوُل  قَاَل  َُ َّ ُمرُ  َهَذا يََزاُل  الَ  :ا
َ
ا َر�ٍُش قُ  ِف  اْ نَ  بَِقَ  ََ  .467F1» اُ�نَانِ  اّلاِس  َِ

َا َع رسول اهللاـَا ان الََ َ� َس م َل اَْقر�َا    مهاجر�ن االَل  اَين جاهد
نُ  الّزُهِرّى  َعِن « ي َن طر�  َعمررخرش الخاَفقد  :ةبال ف َمرَ  ابُِن  َعِن  َسالِمٍ  ََ  قَاَل  َُ
 ِِ
ُخَبَ
َ
نُ  َطاٍَُس  اُ�نُ  َََ ةَ عِ  ََ ََ َمرَ  ابُِن  َعِن  َخاِلٍ  بُِن  ُكِر ََُها َحُفَصةَ  َعَ  َ َخلُُت  قَاَل  َُ �َُمَوا ََ 

نُ  َكنَ  قَدُ  قُلُُت  ،ََنُُطُف  ُمرِ  َِ
َ
ا اّلاِس  َ نَ  ِل  ُ�َُعُل  فَلَمُ  ،يََر�ُنَ  ََ ُمرِ  َِ

َ
ءٌ  اْ َ ُ  َ�َقالَِت  .َشُ

ُ
 ال

ُخَش  ،يَنُتَِظُرَنََ   فَإِّ�ُهمُ 
َ
نُ  َََ

َ
نُُهمُ  اُحِتٌَاِسَ   ِف  ونَ يَ�ُ  َ  فَلَّما ،َذَهَ   َحّت  يََدُعهُ  فَلَمُ  .فُُرقَةٌ  ََ

َ�ةُ  َخَطَ   اّلاُس  َََفّرَ   َِ َعا
نُ  قَاَل  َُ نُ  يُِر�دُ  َكنَ  ََ

َ
ّمَ  َ ََ تَ ُمرِ  َهَذا ِف  ََ

َ
 ،قَُرنَهُ  َلَا فَلُيُُطِلعُ  اْ

َحّ   فَلَنَُحنُ 
َ
نُهُ  بِهِ  َ نُ  َِ َِ �ِيهِ  ََ

َ
ٌِيُ   قَاَل  .َ َجٌُتَهُ  َ�َه ّ  َمُملََمةَ  ُ�نُ  َح

َ
ٌُدُ  قَاَل  َ ََ  ِ َّ  فََحلَلُُت  ا

نُ  َََهَمُمُت  ُحٌَُوِ� 
َ
قُوَل  َ

َ
َحّ   َ

َ
ُمرِ  بَِهَذا َ

َ
نَُ   اْ نُ  َِ بَاكَ  قَايَلََ   ََ

َ
يُت  .اإلُِسَ مِ  َعَ  َََ َِ نُ  فََخ

َ
َ 

قُوَل 
َ
َُمعِ  َ�ُ َ  ََُفّرُ   َكَِمةً  َ

ُ
َ  ،ال � َُمُل  ،اّلمَ  ُمِفُ  ََ ُُ ََ  �ّ َُ  ،َذلَِ   َ�ُ�ُ  ََ ا فََذَكُر َعدّ  ََ

َ
َ  ُ َّ  ِف  ا

نَانِ  ِ
ُ
ٌِيٌ   قَاَل  .ال  .468F2»ََُعِصُمَت  ُحِفُظَت  َح

فقد اشتهر عن ابن عمر بروايات فيها العدد  :ةاما افضليه اخللفاء عيل ترتيب اخلالف

نُ « خرج البخاري من طريق حييي بن سعيدأفقد  ةوالثق َمرَ  ابُِن  َعِن  نَافِعٍ  ََ  قَاَل  بَُ

َّ�ُ  ُكّنا
ُ
ِن  ِف  اّلاِس  َ�ُ َ  � ََ ّ  َز ِِ بَا َ�نَُخّ�ُ  اّل

َ
َمرَ  ُ�مّ  ،بَُ�رٍ  َ َّطاِ   ُ�نَ  َُ

ُ
ثَُمانَ  ُ�مّ  ،ال  ُ�نَ  َُ

ّفانَ  ََ469F

3470F

4«.  
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نُ « :بوداودأخرج البخاري وأو ٌَيُدِ  ََ َُ  ِ َّ نُ  ا َمرَ  ِن ابُ  َعِن  نَافِعٍ  ََ  ِف  َ�ُقوُل  ُكّنا قَاَل  َُ

ِن  ََ ّ  َز ِِ ِب  َ�ُعِدُل  الَ  اّل
َ
َحًدا بَُ�رٍ  بِأ

َ
َمرَ  ُ�مّ  َ ثَُمانَ  ُ�مّ  َُ ُصَحاَ   َ�ُتُكُ  ُ�مّ  َُ

َ
َ  ّ ِِ  الَ  اّل

  .471F1»بََُنَُهمُ  َََفاُضَل 

نُ « :بوداود من حديث يونسأخرج أو ٌُدِ  ُ�نُ  َسالِمُ  قَاَل  قَاَل  ِخَهاٍ   ابُِن  ََ ََ  ِ َّ  اُ�نَ  إِنّ  ا

َمرَ  ِ  ََرَُسوُل  َ�ُقوُل  ُكّنا قَاَل  َُ َّ فَُضُل  َحّ  ا
َ
ةِ  َ َّ

ُ
بُو َ�ُعَدهُ  الِّبّ  َ

َ
َمرُ  ُ�مّ  بَُ�رٍ  َ  ُ�مّ  َُ

ثَُمانُ  َُ«472F2.  

نُ « :خرج الرتمذي من طريق حارث بن عمريأو ٌَيُدِ  ََ َُ  ِ َّ َمرَ  بُِن  عٌدا� بُِن  ا نُ  َُ ََ 

نُ  نَافِعٍ  َمرَ  ابُِن  ََ ِ  ََرَُسوُل  َ�ُقوُل  ُكّنا قَاَل  َُ َّ بُو َحّ  ا
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ثَُمانُ  ََ َُ ََ«473F3. 

 كنا قال عمر ابن عن« :خرج ابويعيلأف ويف بعض طرق امحد وايب يعيل ذكر عيل

 خصال ث ث طال  َب بن ا َعطي َلقد عمر ثم ب�ر َبو ثم اهللا رسول عهد ع نقول
 اْبوا  َغل  ل ََلَ فاطمة يزَش العم حر َن إل َح  َنهن َاحدة   ي�ون ْن
  .474F4»خيب يوم إله الراية َ فع بابه غ�

خرج البخاري من أفقد  :الشيخني ةيف خالف ةظاهر ةاما رؤيا القليب التي هي حج

نُ  َسالِمٍ  ُ�نُ  بَُ�رِ عن اب « :حديث عبيداهللا نُ  َسالِمٍ  ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َمرَ  بُِن  ا نّ  بَُ
َ
َ  ّ ِِ

 الّ

ِر�ُت  :قَاَل 
ُ
ِّ  الَُمنَامِ  ِف  َ

َ
نُِزعُ  َ

َ
بُو فََجاءَ  ،قَِليٍ   َعَ  بَُ�َرةٍ  بَِدلُوِ  َ

َ
َُ  َذنُوً ا َ�َ�َعَ  بَُ�رٍ  َ

َ
 َذنُو َُ ِ  َ

ُ  ،َضِعيًفا نَزًُع  َّ ا ِفرُ  ََ ُِ ََ  ُ
َ
َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ  ،ل َّطاِ   ُ�نُ  َُ

ُ
رَ  فَلَمُ  ،َغُرً ا اُستََحالَُت فَ  ال

َ
ٌَُقِرّ�ا َ ُفرِى ََ ََ 

ُ وا اّلاُس  َرََِى  َحّت  فَِرّ�هُ  َضَ  .475F5»بَِعَطٍن  ََ
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خرج أفقد  :خالفتهم من جهه ذكر فضائلهم عيل الرتتيب ما التعريض الظاهر عىلأ

َّمدُ « :يعيل من طريق ابو ٌُدِ  ُ�نُ  ُُ نُ  ،الرُّحَِن  ََ �ِيهِ  ََ
َ
َمرَ  ابِن  َعِن  ،َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،َُ َّ : ا

  ُ
َ
رَُ
َ
ِت  َ َّ

ُ
ِت  َ َّ

ُ
بُو بِأ

َ
َخّدُهمُ  ،بَُ�رٍ  َ

َ
َمرُ  اإلُِس مِ  ِ   َََ ُهمُ  ،َُ َُ ُصَد

َ
ثَُمانُ  َحيَاءً  َََ ّفانَ  ُ�نُ  َُ ََ، 

قَُضاُهمُ 
َ
َََ  ّ ِب  ُ�نُ  َاِ

َ
فَُرُضُهمُ  ،َطاِلٍ   َ

َ
عُ  ،ثَابٍِت  ُ�نُ  َز�ُدُ  َََ

َ
َ لِ  لَُمُهمُ َََ

ُ
ََرامِ  بِال

ُ
َعاذُ  ََال  ُ�نُ  َُ

قَُرُؤُهمُ  ،َجٌٍَل 
َ
َبّ  َََ

ُ
ِلُ ّ  ،َكُعٍ   ُ�نُ  َ ةٍ  ََ َّ

ُ
َ  ٌ َِ

َ
َ،  ُ َِ

َ
ةِ  َهِذهِ  َََ َّ

ُ
بُو اْ

َ
ٌَيَُدةَ  َ َّراِ   ُ�نُ  َُ

ُ
 .476F1»ال

 قخرج الرتمذي واحلاكم من طريأفقد  : يبعثان مع النبيامهنأالشيخني ب ةاما بشار

َمرَ  ُ�نُ  َعِصمُ « ُعَمِرّى  َُ
ُ
نُ  ال ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َمرَ  ابُِن  َعِن  ِ ينَارٍ  بُِن  ا ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َُ َّ نَا :ا

َ
ُل  َ َّ

َ
َ 

نُ  ََ   ّ ََ نُهُ  يَنُ رُُض  ََ
َ
بُو ُ�مّ  اْ

َ
َمرُ  ُ�مّ  بَُ�رٍ  َ ُهَل  آِت  ُ�مّ  َُ

َ
َِقيعِ  َ

ُ
َنَ  ال ِِ  َ�يُُحَشُ

ُ�تَ  ُ�مّ  ََ
َ
 ِظرُ َ

ُهَل 
َ
ّكةَ  َ ُحَشَ  َحّت  ََ

ُ
َ  َ ُ�َ  ِ ُ ََ ََر

ُ
  .477F2»ال

 قال اسمعيل بن اَيه عن نافع عن ابن عمر« خرج ابن ماجه واحلاكم من طريقأو

ِب  َ�ُ َ  الِّبّ  َخَرشَ 
َ
َمَر، بَُ�ٍر، َ َُ   .478F3»ُ�ٌَُعُث  َهَكَذا:"َ�َقاَل  ََ

ُقٌَةَ  ُ�نُ  ُموَس « فقد اخرج البخاري من طريق :ما مناقب الصديقأو نُ  َُ  بُِن  َسالِمِ  ََ

ٌُدِ  ََ  ِ َّ نُ  ا �ِيهِ  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َ َّ نُ  :ا نُُظرِ  لَمُ  ُخيَ َءَ  ثَُوَ هُ  َجرّ  ََ ََ  ُ َّ ةِ  يَُومَ  إَِلُهِ  ا ََ ِقيَا

ُ
. ال

بُو َ�َقاَل 
َ
َحدَ  إِنّ  بَُ�رٍ  َ

َ
َ  ُ َِ ِّ  �َُمَتُِخ  إَِزارِى َجانِ ََ  إِ

َ
نُهُ  َذلَِ   َعاَهدُ ْ ُفَعلُهُ  ِمّمنُ  لَُمَت  :قَاَل . َِ ََ 

 .479F4»ُخيَ َءَ 

نُ « :خرج الرتمذي من حديثأو َمُ�ٍ  بُِن  ُجَيُعِ  ََ َُ  ّ َِ
َمرَ  ابُِن  َعِن  اّليُ نّ  َُ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  ا

ِب  قَاَل 
َ
نَُت  :بَُ�رٍ  ْ

َ
َ  ِِ َوُِض  َعَ  َصاِح

ُ
ِِ  ال ارِ  ِف  َََصاِح َِ

ُ
 .480F5»ال
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 ةخرج البخاري ومسلم وغريمها بطرق متعددأفقد  :ما مناقب عمر بن اخلطابأو 

نّ عن ابن عمر «
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ نَا بََُنَا قَاَل  ا

َ
ُعِ�  َشِ ُُت  نَايِمٌ  َ ُ�ُظرَ  َحّت  اللَّ َ  ََ

َ
َ  

َ
 َ�ُِري الّرّي  إِل

َُ  ُهُفِري ِ  
َ
ُهَفارِي ِ   َ

َ
ُت  ُ�مّ  َ

ُ
ل ََ َمرَ  نَا َهُ  َ�َما َقالُوا�َ  َُ

ُ
ل َّ
َ
ِعلُمَ  قَاَل  َ

ُ
 .481F1»ال

َّمدٍ عمر بن « واخرج البخاري من طريق نّ  ُُ
َ
ُسلَمَ  ُ�نَ  َز�ُدَ  َ

َ
نُ  َحّدثَهُ  َ �ِيهِ  ََ

َ
لَِ�  قَاَل  َ

َ
 َسأ

َمرَ  اُ�نُ  نُ  َُ نِهِ  َ�ُعِض  ََ
ُ
ُعِ�  - َخأ َمرَ  ََ يُهُ  - َُ ُخَبُ

َ
ا َ�َقاَل  .فَأ يُُت  ََ

َ
َحًدا َرَ

َ
َ  ُّ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  ََ

 ِ َّ نُ  ا ٌَِض  ِح َ  َِ
َجدّ  َكنَ  قُ

َ
ُجوَ َ  َ

َ
نُ  اُ�تََ�  َحّت  َََ َمرَ  َِ َّطاِ   بُِن  َُ

ُ
  .482F2»ال

ٌُدِ  ُ�نُ  َخارَِجةُ «واخرج الترمذي من طريق  ََ  ِ َّ نَُصارِّى  ا
َ
نُ  اْ َمرَ  ابُِن  َعِن  نَافِعٍ  ََ نّ  َُ

َ
َ 

ِ  رَُسوَل  َّ ِعزّ  اللُّهمّ  :قَاَل  ا
َ
َحّ   اإلُِسَ مَ  َ

َ
ِب  إَِلَُ   الرُّجلَُ ِ  َهَذيُِن  بِأ

َ
َُ  َجُهٍل  بِأ

َ
 بُِن  بُِعَمرَ  َ

َّطاِ  
ُ
َ�نَ  قَاَل . ال ٌُّهَما ََ َح

َ
َمرُ  إَِلُهِ  َ َُ«483F3. 

َمرَ  ابُِن  َعِن « :خرج الرتمذي ايضاً من هذا الطريقأو  نّ  َُ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َ  إِنّ  :قَاَل  ا َّ  ا

َّ   َعَل جَ 
ُ
َمرَ  لَِمانِ  َعَ  ال ٌِهِ  َُ

قَلُ قَاَل . ََ َمرَ  اُ�نُ  ََ ا َُ ُمرٌ  بِاّلاِس  نََزَل  ََ
َ
َ  ُّ قَاَل  ِ�يهِ  َ�َقالُوا ََ ََ 

َمرُ  ِ�يهِ  َُ  َُ
َ
َّطاِ   اُ�نُ  قَاَل  َ

ُ
ُقُرآنُ  ِ�يهِ  نََزَل  إِالّ  َخارَِجةُ  َخّ   ِ�يهِ  ال

ُ
ُوِ  َعَ  ال

َ
ا � َمرُ  قَاَل  ََ َُ«484F4. 

ِب  بن َخاِلُ « خرج احلاكم من طريقأو 
َ
ٌَيُدِ  بن بَُ�رِ  َ َُ  ِ َّ ٌُدِ  بن ا ََ  ِ َّ َمرَ  بن ا نُ ,  َُ ََ 

ٌُدِ  بن َسالِمِ  ََ  ِ َّ َمرَ  ابُِن  َعِن ,  ا نُ ,  َُ �ِيهِ  ََ
َ
نا : َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َمرَ  َصُدرَ  َضََ  , ا َّطاِ   بن َُ

ُ
 ال

ُسلَمَ  ِح َ  �ِيَِدهِ 
َ
ُقوُل  ََُهوَ ,  ارٍ ِمرَ  ثَ َث  َ ُخِرشُ  اللُّهمّ :ََ

َ
ا َ نُ  َصُدرِهِ  ِ   ََ ُ ,  ِغّل  َِ

ُ
بُِدل
َ
, إِيَمانًا َََ

ُقوُل   .485F5»ثَ ثًا َذلَِ   ََ
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 َيد ا� :قال ن البَ عٌيدا� عن نافع عن ابن عمر« خرج احلاكم من حديثأو 

 .486F1 »الطا  بن بعمر الين

َمرُ « :عيل من طريقخرج ابويأفقد  :هل بدرأ ةواما بشار َعن  ،َسالِمٌ  َعن ،َحَُزةَ  ُ�نُ  َُ

ِب  بُِن  َحاِطِ  َبيه قصه 
َ
َمرُ  قَاَل َفيه   بَلُتََعَة، َ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ِ�يهِ  ِل  ايَُذنُ  :َُ َّ ََ : ا

َ
 ُكنَُت  َ

ِذنَُت  إِنُ  ،َ�َعمُ  :قَاَل  قَايَلَُه؟
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ِ�يهِ  ِل  َ َّ ا ا ََ َ  لََعّل  ،ِر�َ  يُدُ  ََ َّ ُهِل  َعَ  اّطلَعَ  ا

َ
َ 

َملُوا :َ�َقاَل  ،بَُدرٍ  َُ ا ا  .487F2»؟ِخئُتُمُ  ََ

نُ « :خرج البخاريأفقد  :واما ذبه عن عثامن ثَُمانَ  ََ  َحجّ  رَُجٌل  َجاءَ  قَاَل  َموَُهٍ   بُِن  َُ

َيَُت 
ُ
ى ال

َ
ا فََرَ ًَ نُ  َ�َقاَل  ُجلُوًسا قَُو ُقُعو ُ  َهُؤالَءِ  ََ

ُ
ِن  قَاَل  .قَُر�ٌُش  َهُؤالَءِ  اقَالُو ال يُاُ  ََ َّ  اُ�نُ  قَالُوا ال

َمرَ  يَاهُ  .َُ
َ
ِّ  َ�َقاَل  فَأ نُ  َسايِلَُ   إِ ءٍ  ََ َّدثُِ�  َشُ

ُ
ت
َ
ُدكَ  قَاَل  ،َ َُ ُ �

َ
ةِ  َ ََ َيُِت  َهَذا ِبُُر

ُ
ََُعلَمُ  ال

َ
نّ  َ

َ
َ 

ثَُمانَ  ّفانَ  ُ�نَ  َُ ُحدٍ  يَُومَ  فَرّ  ََ
ُ
يَّ   ُعلَُمهُ َ�تَ  قَاَل  .َ�َعمُ  قَاَل  َ َِ نُ  ََ َهُدَها فَلَمُ  بَُدرٍ  ََ َُ َ  .َ�َعمُ  قَاَل  �

نّهُ  َ�تَُعلَمُ  قَاَل 
َ
َلَّف  َ

َ
نُ  ت َهُدَها فَلَمُ  الّرُضَوانِ  َ�يَُعةِ  ََ َُ َ َمرَ  اُ�نُ  قَاَل  .فََكّبَ  قَاَل  .َ�َعمُ  قَاَل  � َُ 

ُخِبَكَ  َََعاَل 
ُ
ْ  َ ّ�َ

ُ
ْ ّما لََ   ََ ََ  �َِ

ُ
ل
َ
نُ  َسأ ا ،هُ ََ َّ

َ
ُحدٍ  يَُومَ  فَِرارُهُ  َ

ُ
ُخَهدُ  َ

َ
نّ  فَأ

َ
َ  َ َّ َفا ا نُهُ  ََ ا ،ََ َّ

َ
َََ 

ّيٌُهُ  َِ نُ  ََ ُتَهُ  َكنَ  فَإِنّهُ  بَُدرٍ  ََ
َ
ِ  رَُسولِ  بِنُُت  ت َّ َ�نَُت  ا ُ  َ�َقاَل  ،َمِر�َضةً  ََ

َ
ّ  ل ِِ ُجرَ  لََ   إِنّ  :اّل

َ
َ 

ا. ُهَمهُ ََسَ  بَُدًرا َخِهدَ  ِمّمنُ  رَُجٍل  َّ
َ
ّيٌُهُ  َََ َِ نُ  ََ َحدٌ  َكنَ  لَوُ  فَإِنّهُ  الّرُضَوانِ  َ�يَُعةِ  ََ

َ
َعزّ  َ

َ
ّكةَ  بٌَُِطِن  َ ََ 

نُ  ثَُمانَ  َِ ّفانَ  بُِن  َُ َننَهُ  َلََعثَهُ  ََ ثَُمانَ  َ�ٌََعَث  ،ََ َ�نَ  ،َُ ا َ�ُعدَ  الّرُضَوانِ  َ�يَُعةُ  ََ ثَُمانُ  َذَهَ   ََ َُ 
 
َ
ّكةَ  إِل ّ  اَل َ�قَ  ََ ِِ ُُمَ�  �ِيَِدهِ  اّل

ُ
ثَُمانَ  يَدُ  َهِذهِ  ال . ِلُعثَُمانَ  َهِذهِ  :َ�َقاَل  يَِدهِ  َعَ  بَِها فََضََ   .َُ

َعَ   اآلنَ  بَِهَذا اُذَهُ   ََ«488F3. 

نُ « :خرج الرتمذيأفقد  :نه يقتل مظلوماأواما روايته يف عثامن   َعِن  ََايِلٍ  بُِن  ُكَيُِ   ََ
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َمرَ  ابُِن  ِ  رَُسوُل  َذَكرَ  قَاَل  َُ َّ ُقتَُل  :َ�َقاَل  فِتُنَةً  ا ا َهَذا ِ�يَها َُ ًَ ُظلُو   .489F1»ِلُعثَُمانَ . ََ

 ،فحدث َصٌَ عثمان َن ،بعمر ابن عن ،نافع عن ،َيو  عن« :خرج احلاكمأو

 .490F2»عندنا َفطر ،عثمان يا: فقال ،الليلة منامـال   الب رَيت إ� :فقال

 عن حدثه َباه َن ُمد بن عمر« ابويعيل من حديث خرجأف :ةما قعوده من الفتنأو

 َا ندري ال َههرنا ب  اهللا َرسول الو اع حجة   نتحدث كنا :قال عمر بن عٌدا�
   فأطن  الجال مميَـال ذكر ثم عليه ََث� َحده - رسول - اهللا فحمد الو اع حجة
 بعده َن َالِيون نو  َنذره دلق :ََته َنذره قد إال نب َن اهللا بعث َا ك قال ثم ذكره
 الم� ع  َعور إنه علي�م �ف ف  خأنه َن علي�م خف ََا في�م �رش َِنه
 هذا يوَ�م كحرَة َاموال�م  َاء�م علي�م حرم اهللا إن :قال ثم طافية عنٌة كأنها
 - َ�ل�م :قال ثم  اخهد ا� قال نعم :قالوا  ؟بلِت هل َال هذا خهر�م   هذا ب��م  
 .491F3»بعض رقا  بعض�م يض  كفارا بعدي يرجعوا ال انظرَا - َُ�م ََ

نُ  ،فَُضيٍُل  ُ�نُ عن « خرج ابويعيلأو �ِيهِ  ََ
َ
نُ  ،َ َمرَ  ابُِن  َعِن  ،َسالِمٍ  ََ  رَُسوَل  َسِمُعُت  :قَاَل  ،َُ

 ِ َّ ُقوُل  ،ا ِفتُنَةَ  إِنّ  :ََ
ُ
نُ  يَِجءُ  ال   ،ُهنَا َها َِ

َ
أ ََ َُ
َ
ُوَ  �ِيَِدهِ  َََ

َ
ُطلُعُ  َحيُُث  الَُمُشِ ِ  �  قَُرنُ  ََ

يَُطانِ  َّ ُ�تُمُ  ،ال
َ
ِِّ�َما ،َ�ُعٍض  ِرقَاَ   َ�ُعُضُ�مُ  يَُضُِ   َََ تَُل  ََ ي ُموَس  ََ ِ

ّ
تَُل  اَ نُ  ََ  فِرَُعُونَ  آلِ  َِ

 
ً
ُ  قَاَل  ،َخَطأ َّ ُ  ا

َ
تَلَُت  :ل ََ نَ  َ�نَّجيُنَاكَ  َ�ُفًما ََ مّ  َِ َِ

ُ
َ�تَّناكَ  ال  .492F4» ُ�تُونًا ََ

  روايت):  )12ومن مسند عبداهللا بن عباس 

خرج أفقد  :قبل وفاته النبي ةن خطبم الصديق ةخالف ما ما يستدل به عىلأ

يّوُ  « :البخاري من حديث
َ
نُ  َ ةَ  ََ ََ نُ  ِعُكِر ٌّاٍس  ابُِن  ََ نُ  بََ  ُكنُُت  لَوُ  قَاَل  الِّبّ  ََ
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ّتِخًذا نُ  َُ ِت  َِ َّ
ُ
َُ  َخِليً   َ َُذ

ّ
ت
َ
بَا ال

َ
لَِ�نُ  بَُ�رٍ  َ ِخ  ََ

َ
  .493F1»َََصاِحِب  َ

نُ « :خرج امحد من حديث جريرأو ُعَ�  ََ نُ  َحِكيمٍ  بُِن  ََ ةَ  ََ ََ ٌّاٍس  ابُِن  َعِن  ِعُكِر  قَاَل  ََ

ِ  رَُسوُل  َخَرشَ  َّ ِى َمَرِضهِ  ِف  ا
ّ
ََ  اَ ا َسهُ  َعِصٌاً  ِ�يهِ  ََ

ُ
 َحِمدَ فَ  الُِمنَُبِ  َعَ  َ�َقَعدَ  ِخُرقَةٍ  ِف  َرَ

 َ َّ ُ�َ�  ا
َ
َحدٌ  لَََُ   إِنّهُ  :قَاَل  ُ�مّ  َعلَيُهِ  َََ

َ
نّ  َ ََ

َ
َ  ّ اِلِ  َ�ُفِمهِ  ِف  َعَ ََ نُ  ََ ِب  َِ

َ
ِب  بُِن  بَُ�رِ  َ

َ
 قَُحافَةَ  َ

لَوُ  ّتِخذاً  ُكنُُت  ََ نَ  َُ َُ  َخِلي ً  اّلاِس  َِ َُذ
ّ
بَا َالت

َ
لَِ�نُ  َخِلي ً  بَُ�رٍ  َ فَُضُل  مِ اإلُِس َ  ُخلّةُ  ََ

َ
َ 

ّ�  ُسّدَا ِب  َخوَُخةِ  َ�ُ�َ  الَُمُمِجدِ  َهَذا ِف  َخوَُخةٍ  ُكّ  ََ
َ
 .494F2»بَُ�رٍ  َ

خرج امحد من أفقد  :ةمن حديث االمام الصديق ةخالف ما ما يستدل به عىلأو

فجاء ب ل  مرضه ةعن ارقم بن شحٌيل عن ابن عٌاس   قص« يب اسحقأحديث 

 .495F3»باب�ر يص� بالاسَ فقال مرَا ةيؤذنه بالصلو

 َحوَُخٍ   بُِن  َعّوامِ « خرج ابن ماجه من حديثأفقد  :ما مناقب عمر بن اخلطابأو 

نُ  ٌّاٍس  ابُِن  َعِن  ُ�َاِهدٍ  ََ ُسلَمَ  لَّما قَاَل  ََ
َ
َمرُ  َ �ُل  نََزَل  َُ َّمدُ  يَا َ�َقاَل  ِجُبِ ُهُل  اُستََُِشَ  لََقدِ  ُُ

َ
َ 

مَ  بِإُِسَ مِ  الّمَماءِ    .496F4»رَ َُ

ِعزّ  اللُّهمّ  :انه قال عن الب  عن ابن عٌاس« خرج احلاكمأو
َ
  .497F5» بُِعَمرَ  اإلُِسَ مَ  َ

ِب  اّلُضِ « خرج الرتمذي من حديثأو
َ
َمرَ  َ نُ  َُ ةَ  ََ ََ ٌّاٍس  ابُِن  َعِن  ِعُكِر نّ  ََ

َ
َ  ّ ِِ  اّل

ِعزّ  اللُّهمّ  :قَاَل 
َ
ِب  اإلُِسَ مَ  َ

َ
امٍ  بُِن  َجُهِل  بِأ ََ َُ  ِه

َ
ََ  قَاَل . بُِعَمرَ  َ ُصٌَ

َ
َدا فَأ َِ َمرُ  َ�  رَُسولِ  َعَ  َُ

 ِ َّ   .«498F6ا
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يّوُ  «واخرج البخاري من حديث 
َ
ِب  ابُِن  َعِن  َ

َ
ةَ  بُِن  الُِمُمَورِ  َعِن  ُملَيَُكةَ  َ ََ  لَّما قَاَل  َ�َُر

َمرُ  ُطِعنَ  لَمُ  َجَعَل  َُ
ُ
ُ  َ�َقاَل  ،يَأ

َ
ٌّاٍس  اُ�نُ  ل ََ -  

َ
َ�َ �َ  يَا - ُ�َزُّعهُ  نّهُ ََ َِ

َ
نِ َ  َ َِ لَِئُ  ،الُُمُؤ  َذاكَ  َكنَ  ََ

ِ  رَُسوَل  َصِحٌَُت  لََقدُ  َّ ُحَمنَُت  ا
َ
تَهُ  ُ�مّ  ،ُصُحٌَتَهُ  فَأ َُ نَُ   ََُهوَ  فَاَر بَا َصِحٌَُت  ُ�مّ  ،َراٍض  ََ

َ
َ 

ُحَمنَُت  بَُ�رٍ 
َ
تَهُ  ُ�مّ  ،ُصُحٌَتَهُ  فَأ َُ نَُ   ََُهوَ  فَاَر ُحَمنَُت  َصَحٌَتَُهمُ  َصِحٌَُت  ُ�مّ  ،َراٍض  ََ

َ
 فَأ

لَِئُ  ،ُصُحٌَتَُهمُ  تَُهمُ  ََ َُ ّنُهمُ  فَاَر ََ نَُ   ََُهمُ  َلَُفاِر ا قَاَل  .َراُضونَ  ََ َّ
َ
ا َ ََ  ََ نُ  َذَكُر  رَُسولِ  ُصُحٌَةِ  َِ

 ِ َّ نّ  َذاكَ  فَإِّ�َما ،ََرَِضاهُ  ا نَ  ََ َِ  ِ َّ   ا
َ
نّ  َََعال ّ  بِهِ  ََ ا ،َعَ َّ

َ
ا َََ ََ  ََ نُ  َذَكُر ِب  ُصُحٌَةِ  َِ

َ
 بَُ�رٍ  َ

نّ  َذاكَ  فَإِّ�َما ،ََرَِضاهُ  نَ  ََ َِ  ِ َّ نّ  ِذُكُرهُ  َجّل  ا ّ  بِهِ  ََ ا ،َعَ َّ
َ
ا َََ نُ  يََرى ََ نُ  َ�ُهوَ  ،َجَزِع  َِ ُجِلَ   َِ

َ
َ 

ُجِل 
َ
ُصَحابَِ   َََ

َ
َ،  ِ َّ ا نّ  لَوُ  ََ

َ
رُِض  ِطَ عَ  ِل  َ

َ
نُ  بِهِ  َالُ�تََديُُت  َذَهًٌا اْ ِ  َعَذاِ   َِ َّ ٌَُل  �َا نُ  ََ

َ
َ 

َراهُ 
َ
َ«499F1.  

 :وقبل القياس النبي بعد حديث ةدلترتيب األ يف بما جعله قول الشيخنيأو

نُ « فقد اخرج الدارمي ٌَيُدِ  ََ َُ  ِ َّ ِب  بُِن  ا
َ
ٌّاٍس  اُ�نُ  َكنَ  قَاَل  يَِز�دَ  َ نُ  ُسئَِل  إَِذا ََ ُمرِ  ََ

َ ُ
 اْ

ُقُرآنِ  ِ   فََننَ 
ُ
ُخَبَ  ال

َ
ِِنُ  بِهِ  َ ُقُرآنِ  ِ   يَُ�نُ  لَمُ  ََ

ُ
َ�نَ  ال نُ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ ُخَبَ  ا

َ
 لَمُ  فَإِنُ  بِهِ  َ

ِب  َ�َعنُ  يَُ�نُ 
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ يِهِ  ِ�يهِ  قَاَل  يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  ََ

ُ
 .500F2»بَِرَ

خرج امحد وغريه أفقد  :ةاخللفاء من حديث رويا الظل ةما ما يستدل به عيل خالفأو

نُ  الّزُهِرّى  َعِن سفيان « من حديث ٌَيُدِ  ََ َُ  ِ َّ ٌُدِ  بُِن  ا ََ  ِ َّ تٌَُةَ  بُِن  ا ٌّاٍس  ابُِن  َعِن  َُ  قَاَل  ََ

ى
َ
ّ  فََجاءَ  ُرُؤَ�ا رَُجٌل  َرَ ِِ ِّ  َ�َقاَل  لِلّن يُُت  إِ

َ
نّ  َرَ

َ
نّ  َََسُمناً  َعَم ً  ََنُِطُف  ُهلّةً  َكأ

َ
َ�أ  اَس الّ  ََ

ُخُذَنَ 
ُ
نُها يَأ َ ُ َ  ُمُمتَُكِثٍ  َ�ٌَُ َ  َِ َ ُ َ  ُمُمتَِقّل  ََ نّ  َذلَِ   ََ

َ
َ�أ ّتِص ً  َسٌَِاً  ََ َُ  

َ
قَاُل  - الّمَماءِ  إِل ََ 

نّ  َمّرةً  يَِز�دُ 
َ
َ�أ َ  َسٌَِاً  ََ

ّ
نَ  ُ ل ََ  فَِجئَُت  - الّمَماءِ  َِ َخُذ

َ
ََ  بِهِ  فَأ ُ  َ�َعّ كَ  َ�َعلَُو َّ  رَُجٌل  َجاءَ  ُ�مّ  ا

نُ  َخذَ  َ�ُعِدكَ  َِ
َ
ُ  َ�َعّ هُ  َ�َع َ  بِهِ  فَأ َّ نُ  رَُجٌل  َجاءَ  ُ�مّ  ا َخذَ  َ�ُعِدُكَما َِ

َ
ُعَ هُ  َ�َع َ  بِهِ  فَأ

َ
ُ  فَأ َّ  ُ�مّ  ا

نُ  رَُجٌل  َجاءَ  َخذَ  َ�ُعِدُ�مُ  َِ
َ
ُ  َُِصَل  ُ�مّ  بِهِ  َ�ُقِطعَ  بِهِ  فَأ

َ
ُعَ هُ  َ�َع َ  ل

َ
ُ  فَأ َّ بُو قَاَل . ا

َ
 ايَُذنُ  بَُ�رٍ  َ
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ِ  رَُسوَل  يَا ِل  َّ ُبََها ا َُ
َ
ِذنَ . فَأ

َ
ُ  فَأ

َ
ا َ�َقاَل  ل َّ

َ
ا فَاإلُِسَ مُ  الّظلّةُ  َ َّ

َ
َعَمُل  َََ

ُ
ةُ  ََالّمُمنُ  ال ََ  فََحَ 

ُقُرآنِ 
ُ
َ ُ َ  ُمُمتَُكِثٍ  َ�ٌَُ َ  ال ا َذلَِ   ََ َُ َ  ُمُمتَِقّل  ََ َّ

َ
نَُت  َ�َما الّمٌَُ   َََ

َ
ُ  َ�يُُعِليَ   ََُعلُو َعلَيُهِ  َ َّ  ا

نُ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  نَُهاِجَ   َعَ  رَُجٌل  َ�ُعِدكَ  َِ ُ�ُعِليهِ  َ�يَُعلُو َِ َُ  ُ َّ نُ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  ا  رَُجٌل  َ�ُعِدُكَما َِ
ُخذُ 
ُ
ُخِذُكَما يَأ

َ
ُ  َ�يُُعِليهِ  َ�يَُعلُو بِأ َّ نُ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  ا ُقَطعُ  رَُجٌل  َ�ُعِدُ�مُ  َِ ُ  يُوَصُل  ُ�مّ  بِهِ  َُ

َ
 َ�يَُعلُو ل

ُ  َ�يُُعِليهِ  َّ َصٌُُت  - قَاَل  - ا
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ َصٌَُت  :قَاَل  ا

َ
َ  ََ

ُ
ُخَطأ
َ
قَُمُمُت  قَاَل . » َََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ  ا

 ِّ  .501F1»َُُقِممُ  الَ  :َ�َقاَل . َلُُخِبَ

خرج امحد أفقد  :وال لبني هاشم عامه ةاصّ لعيل خ ةمل ينص باخلالف ما ان النبيأو

نُ  الُُمٌَارَكِ  ابُِن « من حديث نُ  الّزُهِرّى  َعِن  يُو�َُ   ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ الٍِ   بُِن  َكُعِ   بُِن  ا  ابُِن  َعِن  ََ

ٌّاٍس  ّ  َخَرشَ  قَاَل  ََ نُ  َعِ ِ  رَُسولِ  ِعنُدِ  َِ َّ ََ  َكيَُف  َ�َقالُوا َمَرِضهِ  ِف  ا ُصٌَ
َ
ِ  وُل رَسُ  َ َّ بَا يَا ا

َ
َ 

ََ  َ�َقاَل  َحَمٍن  ُصٌَ
َ
ِ  ِبَُمدِ  َ َّ ٌّاُس  َ�َقاَل .بَاِرياً  ا َع

ُ
الَ  ال

َ
ِّ  يََرى َ رَى إِ

َ
ِ  رَُسوَل  ْ َّ ِّ  ا  َِنُ  َسَُتََو

ِّ  َََجِعهِ  ِِ ُعرُِ   ََ
َ
ٌُدِ  بَِ�  َُُجوهِ  ِف  ْ ََ  الُُمّطِلِ   ََ   بِنَا فَاُ�َطِلُ   الَُمُو

َ
ِ  ُسولِ رَ  إِل َّ ُّمهُ  ا ََ  فَإِنُ  فَلُنُ

ُمرُ  َكنَ 
َ
ِِنُ  بََّنَهُ  ِ�ينَا اْ نَا ِف  َكنَ  ََ ََُص  َكُّمنَاهُ  َ�ُ�ِ

َ
ّ  َ�َقاَل . بِنَا َََ ُمرُ  قَاَل  إِنُ  َعِ

َ
نَا ِف  اْ  لَمُ  َ�ُ�ِ

ُعِطنَاهُ  بَداً  اّلاُس  َُ
َ
َ  ِّ ِِ ََ  ِ َّ ا َرلّمُ  الَ  ََ

ُ
ِ  رَُسوَل  َ َّ بَداً  َهَذا ِف  ا

َ
َ«502F2.  

نُ « يعيل باسناد غريب خرج ابوأفقد  :بابكر صديق وسائرهم شهيدأن أما أو ََ 

ةَ  ََ ٌّاٍس  ابُِن  َعِن  ،ِعُكِر ِ  رَُسوُل  َكنَ  :قَاَل  ،ََ َّ لَُزَل  ِحَراءَ  َعَ  ا َ ََ ٌََُل  َ�
ُ
 رَُسوُل  َ�َقاَل  ،ال

 ِ َّ ا ،ِحَراءُ  اُ�ٌُُت : ا َُ  ،نَِبّ  إِال َعلَيَُ   ََ
َ
َُ  ،ِصّديٌ   َ

َ
ِ  رَُسوُل  َََعلَيُهِ  َخِهيدٌ  َ َّ بُو ،ا

َ
 ،بَُ�رٍ  َََ

َمرُ  َُ ََ،  ّ َاِ ثَُمانُ  ،ََ َُ الّزَ ُ�ُ  ،َََطلَُحةُ  ،ََ ٌُدُ  ،ََ ََ ِب  ُ�نُ  َََسُعدُ  ،َعوٍُ   ُ�نُ  الرُّحَِن  ََ
َ
قّاٍص  َ ََ، 

ُمِرَ بُِن  َز�ُدِ  ُ�نُ  َََسِعيدُ   .503F3»ُ�َفيٍُل  بُِن  ََ
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خرش ابوعمر   االسييعا  ان عٌدا� بن عٌاس قـال لـو ََاَا قول   عثمان فقد «
 .»� قوم لوطكما رُ  ةاجتمع الاس ا قتل عثمان لرموا بالجار

 روايت):  )8ومن مسند ابي موسي االشعري عبداهللا بن قيس

انه قال  لبعن ا« خرج امحد بن ايب مويس االشعريأفقد  :يف قريش ةما ان اخلالفأ

ُمرَ  َهَذا إِنّ 
َ
ا قَُر�ٍُش  ِف  اْ َِِذا رَِحُوا اُسُتُِحُوا إَِذا َ اُموا ََ َِِذا َعَدلُوا َحَكُموا ََ قَُمُطوا قََمُموا ََ

َ
َ 

ُفَعُل  لَمُ  َ�َمنُ  نُُهمُ  َذلَِ   ََ ِ  لَُعنَةُ  َ�َعلَيُهِ  َِ َّ ُجَِع َ  ََاّلاِس  ََالَُمَ يَِ�ةِ  ا
َ
قُ  الَ  َ نُهُ  ٌَُل َُ  َصٌُ   َِ

 .504F1»َعُدٌل  ََالَ 

فقد  :ويلوالتعريض الظاهر عيل خالفتهم وانذار عثامن بالب ةاخللفاء باجلن ةما بشارأو

خرجه البخاري من أمن ذلك ما  ةخرج الشيخان وغريمها بروايات فيه العدد والثقأ

ِِ  قَاَل  الُُمَمّيِ   بُِن  َسِعيدِ « حديث
ُخَبَ
َ
بُو َ

َ
خُ  ُموَس  َ

َ
نّهُ  َعِرّى اْ

َ
َ  

َ
 ،َخَرشَ  ُ�مّ  بََُِتهِ  ِف  يَوَّضأ

نّ  َ�ُقلُُت  ََ لَُز
َ
ِ  رَُسوَل  ْ َّ ُروَ�نّ  ،ا

َ
ْ َعهُ  ََ ََ  ِِ َل  ،الَُمُمِجدَ  فََجاءَ  قَاَل  .َهَذا يَُو

َ
ّ  َعِن  فََمأ ِِ

 الّ
ََّجهَ  َخَرشَ  َ�َقالُوا ُل  إِثُرِهِ  َعَ  فََخرَُجُت  ،ُهنَا َها ََ

َ
ُسأ
َ
نُهُ  َ ِر�ٍ   بُِئَ  َ َخَل  َحّت  ،ََ

َ
 فََجلَُمُت  ،َ

َاِ   ِعنُدَ 
ُ
َ اُ�َها ،ال نُ  ََ ِ  رَُسوُل  قََض  َحّت  َجِر�دٍ  َِ َّ   ،َحاَجتَهُ  ا

َ
 ُهوَ  فَإَِذا ،إَِلُهِ  َ�ُقُمُت  َ�تَوَّضأ

ِر�ٍ   بُِئِ  َعَ  َجالٌِ  
َ
َ،  َُ يَوَّس ّفَها ََ َف  ،َُ ََ �َ نُ  ََ يُهِ  ََ ََ ُِئِ  ِف  ُهَماَََ الّ  َسا

ُ
 ُ�مّ  َعلَيُهِ  فََملُّمُت  ،ال

فُُت  َاِ   ِعنُدَ  فََجلَُمُت  ،انَُصَ
ُ
ُروَ�نّ  َ�ُقلُُت  ،ال

َ
ِ  رَُسولِ  بَّواَ   ْ َّ َُومَ  ا

ُ
بُو فََجاءَ  ،ال

َ
 بَُ�رٍ  َ

َاَ   فََدَ�عَ 
ُ
نُ  َ�ُقلُُت  .ال بُو َ�َقاَل  َهَذا ََ

َ
 رَُسوَل  يَا َ�ُقلُُت  َذَهٌُُت  ُ�مّ  .رُِسِلَ   َعَ  َ�ُقلُُت  .بَُ�رٍ  َ

 ِ َّ بُو َهَذا ا
َ
ِذنُ  بَُ�رٍ  َ

ُ
ُ  ايَُذنُ  :َ�َقاَل  .�َُمتَأ

َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
ٌَلُُت . بِال َُ

َ
ِب  قُلُُت  َحّت  فَأ

َ
 بَُ�رٍ  ْ

ِ  ََرَُسوُل  ،اُ ُخُل  َّ َّنةِ  يَُِّشُكَ  ا
ُ
بُو فََدَخَل  .بِال

َ
نُ  فََجلََ   بَُ�رٍ  َ ِ  رَُسولِ  يَِم ِ  ََ َّ َعهُ  ا  ِف  ََ

ُقّف 
ُ
  ،ال

ّ
ُِئِ  ِف  رُِجلَيُهِ  َََ ل

ُ
ّ  َصنَعَ  َكَما ،ال ِِ َف  ،اّل ََ �َ نُ  ََ يُهِ  ََ ََ  فََجلَُمُت  رََجُعُت  ُ�مّ  ،َسا

قَدُ  ُت  ََ
ُ
ِخ  يََر�

َ
َ  

ُ
تَوَّضأ َ�لَُحُقِ�  ََ ُ  يُرِ ِ  إِنُ  َ�ُقلُُت  ،ََ َّ َخاهُ  يُِر�دُ  - َخُ�ًا بُِفَ نٍ  ا

َ
َ -  َِ

ُ
 فَإَِذا .بِهِ  يَأ

َّركُ  إِ�َُمانٌ  َاَ   ُُ
ُ
نُ  َ�ُقلُُت  .ال َمرُ  َ�َقاَل  َهَذا ََ َّطاِ   ُ�نُ  َُ

ُ
  ِجئُُت  ُ�مّ  .رُِسِلَ   َعَ  َ�ُقلُُت  .ال

َ
 إِل

                                           
1- 
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ِ  رَُسولِ  َّ َمرُ  َهَذا َ�ُقلُُت  ،َعلَيُهِ  فََملُّمُت  ا َّطاِ   ُ�نُ  َُ
ُ
ِذنُ  ال

ُ
ُ  ايَُذنُ  :َ�َقاَل  .�َُمتَأ

َ
تَّشُهُ  ل ََ 

َّنةِ 
ُ
تَّشَكَ  اُ ُخُل  َ�ُقلُُت  فَِجئُُت . بِال ِ  رَُسوُل  ََ َّ َّنةِ  ا

ُ
عَ  فََجلََ   ،فََدَخَل  .بِال ِ  رَُسولِ  ََ َّ  ِف  ا

ُقّف 
ُ
نُ  ال   ،�ََمارِهِ  ََ

ّ
ُِئِ  ِف  رُِجلَيُهِ  َََ ل

ُ
ُ  يُرِ ِ  إِنُ  لُُت َ�قُ  ،فََجلَُمُت  رََجُعُت  ُ�مّ  ،ال َّ  َخُ�ًا بُِفَ نٍ  ا

 َِ
ُ
َّركُ  إِ�َُمانٌ  فََجاءَ  .بِهِ  يَأ َاَ   ُُ

ُ
نُ  َ�ُقلُُت  ،ال ثَُمانُ  َ�َقاَل  َهَذا ََ ّفانَ  ُ�نُ  َُ  َعَ  َ�ُقلُُت  .ََ

  فَِجئُُت  .رُِسِلَ  
َ
ِ  رَُسولِ  إِل َّ يُهُ  - َسلم عليه اهللا ص� - ا ُخَبُ

َ
ُ  نُ ايُذَ  :َ�َقاَل  .فَأ

َ
تَّشُهُ  ل َنّةِ  ََ

ُ
 بِال

ُ  َ�ُقلُُت  فَِجئُتُهُ  يُِصيٌُهُ  بَلَُوى َعَ 
َ
تَّشَكَ  اُ ُخُل  ل ِ  رَُسوُل  ََ َّ َّنةِ  ا

ُ
 .يُِصيٌَُ   بَلَُوى َعَ  بِال

ُقّف  فَوََجدَ  فََدَخَل 
ُ
نَ  ََُجاَههُ  فََجلََ   ،ُمِلئَ  قَدُ  ال َِ   ّ َّ �ٌ   قَاَل  .اآلَخرِ  ال  ُ�نُ  َسِعيدُ  َل قَا َشِ

َُها الُُمَمّيِ  
ُ
ل َّ
َ
ٌُورَُهمُ  فَأ َُ«505F1.  

بُو«خرج البخاري من أو
َ
ثَُمانَ  َ نُ  اّلُهِدّى  َُ ِب  ََ

َ
عَ  ُكنُُت  قَاَل  ُموَس  َ ََ  ّ ِِ  ِف  اّل

 ٍُ نُ  َحايِ ََ  رَُجٌل  فََجاءَ  ،الَُمِدينَةِ  ِحيَطانِ  َِ ّ  َ�َقاَل  ،فَاُستَُفتَ ِِ َُ  :اّل ُ  اُ�تَ
َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
 .بِال

ُ  َ�َفتَُحُت 
َ
بُو فَإَِذا ،ل

َ
يُهُ  ،بَُ�رٍ  َ ّ  قَاَل  بَِما فََِّشُ ِِ َ  فََحِمدَ  اّل َّ ََ  رَُجٌل  َجاءَ  ُ�مّ  ،ا  َ�َقاَل  ،فَاُستَُفتَ

 ّ ِِ َُ  :اّل ُ  اُ�تَ
َ
تَّشُهُ  ل َنّةِ  ََ

ُ
ُ  َ�َفتَُحُت  .بِال

َ
َمرُ  ُهوَ  فَإَِذا ،ل يُهُ  ،َُ ُخَبُ

َ
ّ  قَاَل  بَِما فَأ ِِ  فََحِمدَ  اّل

 َ َّ ََ  ُ�مّ  ،ا َُ  :ِل  َ�َقاَل  ،رَُجٌل  اُستَُفتَ ُ  اُ�تَ
َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
ثَُمانُ  فَإَِذا. يُِصيٌُهُ  بَلَُوى َعَ  بِال يُهُ  ،َُ ُخَبُ

َ
 فَأ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  بَِما َّ َ  فََحِمدَ  ا َّ ُ  قَاَل  ُ�مّ  ا َّ   .506F2»الُُمُمتََعانُ  ا

نُ «خرج امحد أفقد  :هممامن حديث اإل الصديق ةخالف ما ما يستدل به عىلأو ََ 

ٌُدِ  َمُ�ٍ  بُِن  الَُمِلِ   ََ نُ  َُ ِب  ََ
َ
ِب  بُِن  بُرَُ ةَ  َ

َ
نُ  ُموَس  َ ِب  ََ

َ
ِ  رَُسوُل  َمرَِض  قَاَل  ُموَس  َ َّ  ا

َا :َ�َقاَل  َمَرُضهُ  فَاُختَدّ  بَا ُمُر
َ
ةُ  َ�َقالَُت . بِاّلاِس  يَُصّل  ُ�رٍ بَ  َ ََ ِ 507Fَع�

ِ  رَُسوَل  يَا 3 َّ بَا إِنّ  ا
َ
 بَُ�رٍ  َ

                                           
1- 
2- 
 به پيامبر لآيد كه عائشه مي اي از اختصار كار گرفته شده است، در روايات در اين حديث تا اندازه -3

باشد  و چون به جايگاه شما ايستاده شود امكان دارد كه رقت قلب به او طاري  مي بكر نرم دلگفت كه ابو
گفت: تو نيز اين موضوع را به خدمت  لبراي حفصه لت امامت داده نتواند و حتي عائشهشود و درس

خدا  جناب رسول اهللا عرض كن. از مجموع اين روايات فراست و دانائي عائشه اين همسر دانشمند رسول
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يٌ   رَُجٌل  َِ َت  َر ُقومُ  ََ َقاَمَ   ََ نُ  �َُمتَِطيعُ  الَ  ََ
َ
بَا ُمُرَا :قَاَل . بِاّلاِس  يَُصّ�َ  َ

َ
 فَلُُيَصّل  بَُ�رٍ  َ

َُ  فَإِنُّ�نّ  بِاّلاِس   . يُوُسَف  َصَواِحٌَا
َ
بُو فََصّ�  الّرُسوُل  يَاهُ فَأ

َ
 رَُسولِ  َحيَاةِ  ِف  بِاّلاِس  بَُ�رٍ  َ

 ِ َّ  .508F1»ا

خرج أمنها ما  ةروي عنه بروايات فيها العدد والثق فقد :ما قعوده من الفتنهأو 

نُ «الرتمذي  ٌِيَل  بُِن  ُهَز�ُِل  ََ نُ  ُشَُح ِب  ََ
َ
ّ  َعِن  ُموَس  َ ِِ نّهُ  اّل

َ
ِفتُ  ِف  قَاَل  َ

ُ
َا  نَةِ ال  ِ�يَها َكّتُ

ّطُعوا قِِمّيُ�مُ  ََ يَاَرُ�مُ  ِ�يَها ََ َُ
َ
الَُزُموا َ ُجَواَ   ِ�يَها ََ

َ
ُ�ونُوا ُ�يُويُِ�مُ  َ  .509F2» آَ مَ  َكبُِن  ََ

ن ب  إ :عن هذيل بن ش حٌيل عن اب موس قال قال رسول اهللا« :خرج امحدأو

نا َ�مب كفراً َ�مب مؤَنا مظلم يصٌَ فيها مؤَـقطع الليل الكفتنا  ةيدي الماع
َالـالقاعد فيها خ� َن القايم َالقايم فيها خ� َن ال ،َ�صٌَ كفرا ماش خ� َن ـماش 

ذا  خل ا إف ،ةالجار�م َ يار�م َاض وا تميوفَعوا �م َقطا قميا  الماع فكتَا
  .510F3» مآحد�م بَته فلي�ن كخ� اب� َ

قال ان ب   ب موس عن البَ عن حطان بن عٌدا�« خرج امحد من حديثأو

رث َن َرث ما نقتل   العام الواحد َالقتل قالوا  :قال ؟امرش قالوا ََا امرش ةيدي الماع
مش�  َل�ن قتل بعض�م بعضا قال ََعنا ـنه لَ  بقتل�م الَسٌع  الفا قال 

قوم َن الاس ُم  هل ذل  الزَان َ�ل  ل َرث َ�ع عقول ا يوَئذ قال انه يُ عقوُل 

                                                                                                             
كه آن  خواهد با اصرار رسول اهللا اين توهم را از قلب ضعيفان از بين ببرد مي شود كه از يكسو مي دانسته

خواهد كه  مي وفات يافتند (امامت ابوبكر منحوس بود) و از جانب ديگر حضرت بعد از امامت ابوبكر
فات آن جناب كسي را ياراي اين پيامبر بر امامت ابوبكر در حين حيات خويش اصرار بورزند تا بعد از و

 داشته باشد.نباشد كه با وجود ابوبكر طمعي در خالفت 
1- 
2- 
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ل َل�م  جدُ َ خئ قال ابوموس َاَي نفب بيده َا رثهم انهم ا خئ  َلَموا اَ
 .511F1»ن �رش َنها كما  خلنا لم نص  َنهاَيا�م اال ِ ر�� َََنها �رجاً ان 

نُ «ريق الحسن طواخرج  احمد من  ِب  ََ
َ
ّ  َعِن  ُموَس  َ ِِ

 ُمِلَمانِ الُمُ  يََواَجهَ  إَِذا :قَاَل  الّ
َحُدُهَما َ�َقتََل  تَِميَُفيُِهَما

َ
يَل  اآلخر َ َقايُِل  َهَذا َِ

ُ
َرا َ  إِنّهُ  قَاَل  الَُمُقتُولِ  بَاُل  َ�َما ال

َ
تَُل  َ ٌِهِ  ََ  .512F2»َصاِح

 روايت):  )3بن العاص ومن مسند عبداهللا بن عمرو 

تَاَ ةَ « خرج امحد من طريقأفقد  :ةاخللفاء باجلن ةما بشارأ َّمدِ  ِسِ��نَ  بُِن ا َعِن  ََ ُُ  بُِن  ََ

ٌَيُدٍ  نُ  َُ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ُمٍرَ بُِن  ا عَ  ُكنُُت  قَاَل  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ بُو فََجاءَ  ا
َ
َذنَ  بَُ�رٍ  َ

ُ
 :َ�َقاَل  فَاُستَأ

ُ  ايَُذنُ 
َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ . بِال َذنَ  َُ

ُ
ُ  ايَُذنُ  :َ�َقاَل  فَاُستَأ

َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
ثَُمانُ  َجاءَ  ُ�مّ . بِال َُ 

َذنَ 
ُ
ُ  ايَُذنُ : َ�َقاَل  فَاُستَأ

َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
َُنَ  قُلُُت  قَاَل . بِال

َ
نَا فَأ

َ
نَُت   قَاَل  َ

َ
عَ  َ �ِيَ   ََ

َ
َ«513F3.  

فقد  :ةمن حيث كوهنا يف زمن العافي ةاخلاص ةما مايستدل به من حديثه عيل اخلالفأو

  َعِن « خرج امحدأ
َ
َمِش اْ نُ  َُ ََُهٍ   بُن َز�ُدِ  ََ نُ  �ِ ٌُدِ  ََ ٌُدِ  بُِن  الرُّحَِن  ََ َكُعٌَةِ  رَّ   ََ

ُ
 قَاَل  ال

  اُ�تََهيُُت 
َ
ٌُدِ  إِل ََ  ِ َّ ُمِرَ بُِن  ا َعاِص  بُِن  ََ

ُ
َكُعٌَةِ  ِهّل  ِف  َجالٌِ   ََُهوَ  ال

ُ
ُقوُل  فََمِمُعتُهُ  ال  بََُنَا ََ

ُنُ 
َ
عَ  � ِ  رَُسولِ  ََ َّ الً  نََزَل  إِذُ  َسَفرٍ  ِف  ا ِ�ُ

نُ  فَِمّنا ََ ّنا ِخٌَاَءهُ  يَُضُِ   ََ َِ نُ  ََ ّنا َجَشِهِ  ِف  ُهوَ  ََ َِ ََ 
نُ  نَاِ يهِ  نَاَ ى إِذُ  يَنُتَِضُل  ََ َعةٌ  الّصَ ةُ  َُ َِ ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  - قَاَل  - فَاُجتََمُعنَا قَاَل . َجا َّ  فََخَطٌَنَا ا
ّ  يَُ�نُ  لَمُ  إِنّهُ  « َ�َقاَل  ِِ

ٌُِ�  نَ تَهُ  َ ّل  إِالّ  ََ َّ
ُ
ا َعَ  َ ُعلَُمهُ  ََ ا َََحّذرَُهمُ  لَُهمُ  َخُ�اً  ََ ُعلَُمهُ  ََ ا ََ  لَُهمُ  َشّ

ِِنّ  تَُ�مُ  ََ َّ
ُ
لَِها ِف  َعِ�يَتَُها ُجِعلَُت  َهِذهِ  َ َّ

َ
ِِنّ  َ ُمورٌ  َخِديدٌ  بَ َءٌ  َسيُِصيٌُُهمُ  آِخَرَها ََ

ُ
 َُنُِكُرََ�َها َََ

ءُ يَ  ُ   فَِتٌ  َِ َّ ءُ  ِلَُعٍض  َ�ُعُضَها يَُر َِ ِفتُنَةُ  يَ
ُ
نُ  َ�يَُقوُل  ال َِ ُف  ُ�مّ . ُمُهِلَكِت  َهِذهِ  الُُمُؤ َِ  ُ�مّ  ََنَُك

ءُ  َِ ِفتُنَةُ  يَ
ُ
نُ  َ�يَُقوُل  ال َِ ُف  ُ�مّ . َهِذهِ  الُُمُؤ َِ هُ  َ�َمنُ  ََنَُك نُُ�مُ  َهّ نُ  َِ

َ
نُ  اّلارِ  َعِن  يُزَُحَز َ  َ

َ
َََ 

َّنةَ  يُُدَخَل 
ُ
هُ  ال

ُ
ََتُهُ  فَلُتُُدِر� نُ  ََُهوَ  َمُو َِ ِ  يُُؤ َّ َُومِ  بِا

ُ
َِ  اآلِخرِ  ََال

ُ
َأ
ُ
ل ََ  

َ
ى اّلاِس  إِل ِ

ّ
ّ   اَ ِ نُ  ُُ

َ
َ 
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نُ  إَِلُهِ  يُُؤَ�  ََ عَ  ََ ََ اَاً  بَا ََ َطاهُ  إِ َُ
َ
َ�َمَرةَ  يَِدهِ  َصُفَقةَ  فَأ ٌِهِ  ََ

ا فَلُيُِطُعهُ  قَلُ  آَخرُ  َجاءَ  فَإِنُ  اُستََطاعَ  ََ
نَازُِعهُ  ُ وا َُ نَُ   فَاُضِ ُ َخلُُت  قَاَل . اآلَخرِ  َُ

َ
ِس  فَأ

ُ
نُ  َرَ ُدكَ  َ�ُقلُُت  اّلاِس  َ�ُ ِ  َِ َُ ُ �

َ
َ  ِ َّ  آنَُت  بِا

نُ  َهَذا َسِمُعَت  ِ  رَُسولِ  َِ َّ َخارَ  قَاَل  ا
َ
  �ِيَِدهِ  فَأ

َ
ُذَ�يُهِ  إِل
ُ
ُذنَاى َسِمَعتُهُ  َ�َقاَل  َ

ُ
ِِ  هُ َََََع  َ

 قَاَل . قَلُ
ّمَ   اُ�نُ  َهَذا َ�ُقلُُت  �َةُ  ََ َِ َعا

ُعِ�  - َُ ُمُرنَا - ََ
ُ
ُرِل  يَأ

َ
ُمَواِلَا بَأ

َ
َاِطِل  بََُنَنَا َ

ُ
نُ  بِال

َ
ُ�ُفَمنَا َ�ُقتَُل  َََ

َ
َ 

قَدُ  ُ  قَاَل  ََ َّ   ا
َ
ٰ ﴿: َََعال اَ   ُ �ه

 
َِن  � َ َّ  ْ دورا   �   ء ام 

ۡ
َورٓ ت أ ْ َو مۡ  ا

 
ٰ أ م�  مب يۡ  ل �و ِ  د �و ٰ لۡ ٱب [النساء:  ﴾ِطلِ � 

َسهُ  َرَ�عَ  ُ�مّ  ُهنَّيةً  نََ�َ   ُ�مّ  َجٌَُهِتهِ  َعَ  فَوََضَعُهَما يََديُهِ  فََجَمعَ  قَاَل  .]29
ُ
ِطُعهُ  َ�َقاَل  َرَ

َ
 ِف  َ

ِ  َطاَعةِ  َّ ُعِصيَةِ  ِف  ََاُعِصهِ  ا ََ  ِ َّ  .«514F1ا

ةَ  نُ ََ « خرج البخاريأفقد  :يب بكر الصديقأما سوابق أو ََ ُت  قَاَل  الّزَ ُ�ِ  بُِن  ُعُر
ُ
ل
َ
 َسأ

ٌُدَ  ََ  ِ َّ ُمٍرَ ُ�نَ  ا نُ  ََ َخدّ  ََ
َ
ا َ ُ�ونَ  َصنَعَ  ََ ِ  بِرَُسولِ  الُُمُشِ َّ يُُت  قَاَل  ا

َ
ُقٌَةَ  َرَ ِب  ُ�نَ  َُ

َ
َ 

 ٍُ َعيُ   َجاءَ  َُ
َ
ّ  إِل ِِ نُِقهِ  ِف  رَِ اَءهُ  فَوََضعَ  ،يَُصّ�  ََُهوَ  اّل بُو فََجاءَ  ،َخِديًدا َخنًُقا بِهِ  هُ فََخنَقَ  َُ

َ
َ 

نُهُ  َ َ�َعهُ  َحّت  بَُ�رٍ  ََُقتُلُونَ  َ�َقاَل  ََ
َ
نُ  رَُج ً  َ

َ
ُقوَل  َ ََ  َ ِّ ُ  َر َّ قَدُ  .ا َِ  َجاَءُ�مُ  ََ ََّنَا

ُ
نُ  بِال َِ 

 .515F2»َرّ ُ�مُ 
  روايت):   )23ومن مسند ابي هريره

نُ « ان وغريهمالشيخود خرج امحأفقد  :يف قريش ةما اخلالفأ ِب  ََ
َ
 قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

ِ  رَُسوُل  َّ ِِ  ا ٌُلُغُ  زَُهُ�ٍ  َحِديِث  ََ ّ  بِهِ  ََ ِِ قَاَل  اّل ُمٌرَ ََ ََايَةً  ََ  َهَذا ِف  لُِقَر�ٍُش  ٌَََعٌ  اّلاُس  :ِر
نِ 
ُ
أ َّ َ�فُِرُهمُ  لُِمُمِلِمِهمُ  ُمُمِلُمُهمُ  ال   .516F3»ِلَنفِِرِهمُ  ََ

ِب « ن طريقخرج امحد مأ
َ
نُ  ِذيٍُ   َ نُ  الَُمُقُبِّى  َسِعيدٍ  ََ ِب  ََ

َ
 رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

 ِ َّ ِِنّ  َحّقا قَُر�ٍُش  َعَ  ِل  إِنّ  :ا ا َحّقا َعلَيُُ�مُ  ِلُقَر�ٍُش  ََ اُ�تُِمنُوا َ�َعَدلُوا َحَكُموا ََ َُا ََ  ّ
َ
 فَأ
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 .517F1»فَرَِحُوا ََاُسُتُِحُوا

خرج الشيخان وغريمها أفقد  :ةيستدل به عيل خالفتهم من حديث الظل ما ماأو

نُ « بوداود من طريق الزهريأخرج أ ابطريق متعددة منها م ٌَيُدِ  ََ َُ  ِ َّ ٌُدِ  بُِن  ا ََ  ِ َّ  َعِن  ا

ٌّاٍس  ابُِن  بُو َكنَ  قَاَل  ََ
َ
َّدُث  ُهَر�َُرةَ  َ نّ  ُُ

َ
َت  رَُج ً  َ

َ
َ  

َ
ِ  رَُسولِ  إِل َّ ِّ  َ�َقاَل  ا رَى إِ

َ
 ُهلّةً  اللّيُلَةَ  َ

نُِطُف  نَُها ََ َعَمُل  الّمُمنُ  َِ
ُ
ال رَى ََ

َ
تََكّفُفونَ  اّلاَس  فَأ يُِديِهمُ  ََ

َ
رَى ََالُُمُمتَِقّل  فَالُُمُمتَُكِثُ  بِأ

َ
َََ 

نَ  ََاِص ً  َسًٌَِا   الّمَماءِ  َِ
َ
رُِض  إِل

َ
َراكَ  اْ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا فَأ َّ ََ  ا َخُذ

َ
ََ  بِهِ  َ َخذَ  ُ�مّ  بِهِ  َ�َعلَُو

َ
 بِهِ  َ

َخذَ  ُ�مّ  بِهِ  َ�َع َ  آَخرُ  رَُجٌل 
َ
َخذَ  ُ�مّ  بِهِ  َ�َع َ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  َ

َ
 َ�َع َ  َُِصَل  ُ�مّ  فَاُ�َقَطعَ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  َ

بُو قَاَل . بِهِ 
َ
ِب  بَُ�رٍ  َ

َ
ِّ  بِأ

ُ
َََ  �ّ ََ ّ�َها َلََد ُبَ َُ

َ
ُبَُهاا َ�َقاَل  .فَأل ا قَاَل . َُ َّ

َ
 اإلُِسَ مِ  َ�ُظلّةُ  الّظلّةُ  َ

ا َّ
َ
ا َََ نُِطُف  ََ نَ  ََ َعَمِل  الّمُمِن  َِ

ُ
ُقُرآنُ  َ�ُهوَ  ََال

ُ
يُهُ  ِلنُهُ  ال ََ ا َََحَ  َّ

َ
 َ�ُهوَ  ََالُُمُمتَِقّل  الُُمُمتَُكِثُ  َََ

نَ  الُُمُمتَُكِثُ  ُقُرآنِ  َِ
ُ
نُهُ  ََالُُمُمتَِقّل  ال َِ  َّ

َ
نَ  الَُواِصُل  الّمٌَُ   اَََ   الّمَماءِ  َِ

َ
رُِض  إِل

َ
َّ   َ�ُهوَ  اْ

ُ
 ال

ِى
ّ
نَُت  اَ

َ
ُخذُ  َعلَيُهِ  َ

ُ
ُ  َ�يُُعِليَ   بِهِ  يَأ َّ ُخذُ  ُ�مّ  ا

ُ
ُخذُ  ُ�مّ  بِهِ  َ�يَُعلُو رَُجٌل  َ�ُعَدكَ  بِهِ  يَأ

ُ
 رَُجٌل  بِهِ  يَأ

ُخذُ  ُ�مّ  بِهِ  َ�يَُعلُو آَخرُ 
ُ
ُ  يُوَصُل  ُ�مّ  َ�يَنَُقِطعُ  آَخرُ  رَُجٌل  بِهِ  يَأ

َ
ىُ  بِهِ  َ�يَُعلُو ل

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  َلَُحّدَ�ّ�  ا

َصٌُُت 
َ
مُ  َ

َ
َ  َُ

ُ
ُخَطأ
َ
َصٌَُت  :َ�َقاَل . َ

َ
ََ  َ�ُعًضا َ

ُ
ُخَطأ
َ
قَُمُمُت  َ�َقاَل . َ�ُعًضا َََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ  ا

ا َلَُحّدَ�ّ�  ِى ََ
ّ
َُ  اَ

ُ
ُخَطأ
َ
ّ الّ  َ�َقاَل . َ ِِ:  َ518»َُُقِممُ  الF2. 

ِِ قال  ِخَهاٍ   ابُِن  َعِن « خرج البخاريأفقد  :ما مايستدل به من حديث القليبأو
ُخَبَ
َ
َ 

نّ  َسِعيدٌ 
َ
بَا َ

َ
ُخَبَهُ  ُهَر�َُرةَ  َ

َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ نَا بََُنَا :قَاَل  ا

َ
يُيُِ�  نَايِمٌ  َ

َ
 ،َ لُوٌ  َََعلَيَُها قَِليٍ   َعَ  َرَ

نَُها ُت َ�َ�َعُ  ا َِ ُ  َخاءَ  ََ َّ َخَذَها ُ�مّ  ،ا
َ
ِب  اُ�نُ  َ

َ
نَُها َ�َ�َعَ  قَُحافَةَ  َ َُ  َذنُوً ا َِ

َ
ِِ  ،َذنُوَ ُ ِ  َ  نَزُِعهِ  ََ

ُ  َضُعٌف  َّ ا ِفرُ  ََ ُِ ََ  ُ
َ
َخَذَها ،َغُرً ا اُستََحالَُت  ُ�مّ  ،ل

َ
َمرُ  فَأ َّطاِ   ُ�نُ  َُ

ُ
رَ  فَلَمُ  ،ال

َ
ٌَُقِرّ�ا َ نَ  ََ َِ 

ُ�ِعُ  ّلاِس ا
َمرَ  نَُزعَ  ََ َّطاِ   بُِن  َُ

ُ
 .519F3»بَِعَطٍن  اّلاُس  َضََ   َحّت  ،ال
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نُ « خرج البخاري من حديث معمرأو نّهُ  َهّمامٍ  ََ
َ
بَا َسِمعَ  َ

َ
ُقوُل  ُهَر�َُرةَ  َ  رَُسوُل  قَاَل  ََ

 ِ َّ نَا بََُنَا: ا
َ
يُُت  نَايِمٌ  َ

َ
ِّ  َرَ

َ
ُسِق  َحوٍُض  َعَ  َ

َ
ِِ  ،َس اّلا َ يَا

َ
بُو فَأ

َ
َخذَ  بَُ�رٍ  َ

َ
نُ  اّللُوَ  فَأ  يَِدى َِ

ِِ  َذنُو َُ ِ  َ�َ�َعَ  ،ِلُ�َُِِ�  ُ  َضُعٌف  نَزُِعهِ  ََ َّ ا ِفرُ  ََ ُِ ََ  ُ
َ
َت  ،ل

َ
َّطاِ   اُ�نُ  فَأ

ُ
َخذَ  ال

َ
نُهُ  فَأ  يََزُل  فَلَمُ  ،َِ

ُ�ِعُ 
  َحّت  ،ََ

ّ
َوُُض  اّلاُس  يََو�

ُ
تََفّجرُ  ََال ََ«520F1.  

من  ةاخلاص ةللخالف التي رضهبا النبي ةخالفتهم من العالق ما ما يستدل به عىلأو

 سليمان عن ،حوخ  بن العوام عن« فقد اخرج احلاكم من حديث هشيم :ةمدينـاهنا يف ال

 مل ـَال مدينةـبال ال فة :قال الب عن هر�رة َب عن ،َبيه عن ،سليمان َب بن
 .521F2» بالَام

خرج امحد وغريه أفقد  :من حديث القرون ةخالفتهم اخلاص يستدل به عىلما ما أو 

َت خ�ُ : البّ  قال :قال: هر�رة َبعٌدا� بن خقي  عن « من طريق منها طريق
ُ
َ 

 ال؟ َم الالث َذكر :َعلم َاهللا - يَلونهم اَين ثم ،يَلونهم اَين ثم ،فيه بعثُت  اَي القرنُ 
ٌّون مقو َ�ُلُُف  ثم: قال - ِ َهدَن ،الّمَمانَةَ  ُُ َُ َ  .522F3»ا�ُُميََهدَ َن قٌل �

 :قبل وفاته التي خطبها النبي ةمن اخلطب خالفه الصديق ما ما يستدل به عىلأو 

َُ َ « خرج الرتمذي من طريقأ َُِ ّى  يَِز�دَ  بُِن  َ ا
َ
نُ  اْ �ِيهِ  ََ

َ
نُ  َ ِب  ََ

َ
 رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

 ِ َّ ا ا َحدٍ  ََ
َ
قَدُ  إِالّ  يَدٌ  ِعنَُدنَا ْ ا َكَ�يُنَاهُ  ََ بَا َخ َ  ََ

َ
ُ  فَإِنّ  بَُ�رٍ  َ

َ
ُ  يَُ�افِئُهُ  يًَدا ِعنَُدنَا ل َّ  بَِها ا

ةِ  يَُومَ  ََ ِقيَا
ُ
ا ال ََ اُل  َ�َفَعِ�  ََ َحدٍ  ََ

َ
َ  ُّ ا ََ اُل  َ�َفَعِ�  ََ ِب  ََ

َ
لَوُ  بَُ�رٍ  َ ّتِخًذا ُكنُُت  ََ  َخِلي ً  َُ

 َ
ّ
َُ َالت بَا ُذ

َ
الَ  َخِلي ً  بَُ�رٍ  َ

َ
ِِنّ  َ ِ  َخِليُل  َصاِحٌَُ�مُ  ََ َّ   .523F4»ا
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نُ « عمشخرج امحد عن طريق األأو ِب  ََ
َ
َ  ٍَ نُ  َصاِل ِب  ََ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ  :ا

ا اٌل  َ�َفَعِ�  ََ ََ  ُّ ا ََ اُل  َ�َفَعِ�  ََ ِب  ََ
َ
بُو َ�ٌََك  قَاَل . بَُ�رٍ  َ

َ
قَاَل  رٍ بَ�ُ  َ نَا َهُل  ََ

َ
اِل  َ ََ  يَا لََ   إِالّ  ََ

ِ  رَُسوَل  َّ  .524F1»ا

خرج الشيخان وغريمها بطريق أفقد  :يدي اخللفاءأ عىل ةما مواعيد اهللا الظاهرأو 

يّوُ  عن « خرج البخاريأمنها ما  ةمتعدد
َ
نُ  َ َّمدٍ  ََ نُ  ُُ ِب  ََ

َ
ّ  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ ِِ  :اّل

ُعِطيُت 
ُ
َ  ََ ََ َِي ِمِ  َفا ََ

ُ
َُ  ،ال نُِصُ َ َُنََما ،بِالّرُعِ   ََ نَا ََ

َ
َارَِحةَ  نَايِمٌ  َ

ُ
َِيُت  إِذُ  ال

ُ
َ  َِ َِي  َخَزايِِن  بَِمَفا

رُِض 
َ
  .525F2»يَِدى ِف  َُِضَعُت  َحّت  اْ

ِِ  الّزُهِرّى  َعِن « خرج امحدأخرج الشيخان وغريمها بطريق متعددة منها ما أو
ُخَبَ
َ
َ 

نّ  الُُمَمّيِ   ُ�نُ  َسِعيدُ 
َ
بَا َ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ  ،َ�ُعَدهُ  ِكُتَى فَ َ  ِكُتَى َهلََ   إَِذا ا

َِِذا يَُصُ  َهلََ   ََ يَُصَ  فَ َ  ََ ِى ،َ�ُعَدهُ  ََ
ّ
َّمدٍ  َ�ُفُ   ََاَ ِِيِل  ِف  ُكنُوزُُهَما َلُنَُفَقنّ  �ِيَِدهِ  ُُ ِ  َس َّ  .526F3»ا

ِِ  قَاَل  الّزُهرِىّ  َعِن « خرج البخاريأفقد  :يب بكر الصديقأ ما مناقبأو 
ُخَبَ
َ
 ُحَيُدُ  َ

ٌُدِ  ُ�نُ  نّ  َعوٍُ   بُِن  الرُّحَِن  ََ
َ
بَا َ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ ُقوُل  ا نُ  :ََ ُ�َفَ   ََ

َ
ََُجُ ِ  َ نُ  َز َِ 

ءٍ  نَ  َشُ ُخيَاءِ  َِ
َ
ِِيِل  ِف  اْ ِ  َس َّ نُ  ِعَ  ُ  ا بَُواِ   َِ

َ
ُعِ�  - َ َّنةَ  ََ

ُ
ٌُدَ  يَا - ال ََ  ِ َّ  َ�َمنُ  ،َخُ�ٌ  َهَذا ا

نُ  َكنَ  ُهِل  َِ
َ
نُ  ُ ِعَ  الّصَ ةِ  َ نُ  ،الّصَ ةِ  بَاِ   َِ ََ نُ  َكنَ  ََ ُهِل  َِ

َ
َها ِ  َ ِ

ُ
نُ  ُ ِعَ  ال َها ِ  بَاِ   َِ ِ

ُ
 ،ال

نُ  ََ نُ  َكنَ  ََ ُهِل  َِ
َ
نُ  ُ ِعَ  الّصَدقَةِ  َ نُ  ،الّصَدقَةِ  بَاِ   َِ ََ نُ  َكنَ  ََ ُهِل  َِ

َ
نُ  ُ ِعَ  الّصيَامِ  َ  بَاِ   َِ

َ اِ   ،الّصيَامِ  بُو َ�َقاَل . الّرّ�انِ  ََ
َ
ا بَُ�رٍ  َ ى َهَذا َعَ  ََ ِ

ّ
نُ  يُُدَع  اَ بَُواِ   يِلَُ   َِ

َ
نُ  اْ ََرةٍ  َِ  ،َضُ

قَاَل  نَُها يُُدَع  َهُل  ََ َحدٌ  ُكَّها َِ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ رُُجو ،َ�َعمُ  :قَاَل  ا

َ
نُ  َََ

َ
نُُهمُ  يَُ�ونَ  َ بَا يَا َِ

َ
  .527F4»بَُ�رٍ  َ

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 



 197 فصل چهارم: در روايت احاديث و آثار داله بر خالفت...

 

نُ « بوداود من طريق عبدالسالم ابن حربأخرج أو ِب  ََ
َ
ّ  َخاِلٍ  َ ِِ نُ  اّلاَال ِب  ََ

َ
 َخاِلٍ  َ

 
َ
نُ  َجُعَدةَ  آلِ  َمُو� ِب  ََ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ ِِ  :ا يَا

َ
�ُل جِ  َ َخذَ  ُبِ

َ
ِِ  �ِيَِدى فَأ َرا

َ
 بَاَ   فَأ

َّنةِ 
ُ
ِى ال

ّ
نُهُ  يَُدُخُل  اَ ِت  َِ َّ

ُ
بُو َ�َقاَل . َ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بَُ�رٍ  َ َّ َُ  ا  ُ ََِ  ِّ

َ
َعَ   ُكنُُت  َ ُ�ُظرَ  َحّت  ََ

َ
َ 

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . إَِلُهِ  َّ ا :ا ََ
َ
بَا يَا إِنَّ   َ

َ
ُل  بَُ�رٍ  َ َّ

َ
نُ  َ َّنةَ  ُدُخُل يَ  ََ

ُ
نُ  ال ِت  َِ َّ

ُ
َ«528F1. 

ِِ  قَاَل  ِخَهاٍ   ابُِن  َعِن « خرج البخاريأفقد  :ما مناقب عمر بن اخلطابأو 
ُخَبَ
َ
َ 

نّ  الُُمَمّيِ   ُ�نُ  َسِعيدُ 
َ
بَا َ

َ
ُنُ  بََُنَا قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

َ
ِ  رَُسولِ  ِعنُدَ  � َّ نَا بََُنَا :قَاَل  إِذُ  ا

َ
 نَايِمٌ  َ

يُيُِ� 
َ
َّنةِ  ِف  َرَ

ُ
ةٌ  فَإَِذا ،ال

َ
  اُمَرَ

ُ
  ََتَوَّضأ

َ
َقُصُ  َهَذا لَِمنُ  َ�ُقلُُت  ،قَُصٍ  َجانِِ   إِل

ُ
 لُِعَمرَ  قَالُوا ال

 َُ يَهُ  فََذَكُر ُُت  َ�ُ�َ
ّ
ُدبًِرا فََول قَاَل  َ�ٌََك . َُ َعلَيَُ   ََ

َ
رُ  َ ََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ   .529F2»ا

ب هر�ره قال قال َب سلمه عن َبيه عن َعن  عن ابراهيم بن سعد«خرج البخاري أو

مم ناس ُدثون فان ي    اَت احد فانه عمر َ� لقد كن قٌل�م َن اْ :رسول اهللا
530Fمونل لقد كن فيما كن قٌل�م َن ب� اهاييل رجال ي�لا  ةرَاي

ن ي�ونوا ََن غ�  3
  .531F4»حد فعمرََت َنهم َنِياء فان ي�ن   َ

نُ  ِخَهاٍ   ابُِن  ِن عَ «خرج البخاري أو ِب  الُُمَمّيِ   بُِن  َسِعيدِ  ََ
َ
ٌُدِ  بُِن  َسلََمةَ  َََ  الرُّحَِن  ََ

بَا َسِمُعنَا قَاالَ 
َ
ُقوُل  ُهَر�َُرةَ  َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ََ َّ يُُ   َعَدا َ�نَِمهِ  ِف  َراٍع  بََُنََما :ا َّ َخذَ  ا

َ
نَُها فَأ َِ 

ََفَت  ،ااُسيَنَُقَذهَ  َحّت  َ�َطلٌَََها ،َخاةً 
ُ
يُُ   إَِلُهِ  فَال َّ ُ  َ�َقاَل  ا

َ
نُ  ل  َراٍع  لََها لَََُ   ،الّمٌُعِ  يَُومَ  لََها ََ

ِ  ُسٌَُحانَ  اّلاُس  َ�َقاَل  .َ�ُ�ِى َّ ّ  َ�َقاَل  .ا ِِ ِّ  :اّل نُ  فَإِ َِ َ
ُ
بُو بِهِ  َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ا ََ ََ بُو َ�مّ  ََ

َ
َ 

                                           
1- 
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َمرُ  بَُ�رٍ  َُ ََ«532F1  خرأ ةروايوللبخاري يف: »َعلَيَُها َحََل  قَدُ  َ�َقَرةً  �َُموُ   رَُجٌل  ََ ََُنََما 

ََفتَُت 
ُ
َّمتُهُ  إَِلُهِ  فَال ََ ُخلَُ   لَمُ  إِّ�  َ�َقالَُت  فَ

ُ
لَِكّ�  لَِهَذا َ  ُسٌَُحانَ  اّلاُس  قَاَل  لِلَُحُرِث  ُخِلُقُت  ََ

 ِ َّ نُ  فَإِّ�  الِّبّ  قَاَل  ا َِ َ
ُ
بُوََ  بَِذلَِ   َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ََ«533F2. 

ٌُدِ بيه َعن « :خرج ابن ماجهأفقد  :ما مناقب عثامنأو  ِب  بُِن  الرُّحَِن  ََ
َ
نُ  الّزنَا ِ  َ ََ 

�ِيهِ 
َ
ُعَرِش  َعِن  َ

َ
نُ  اْ ِب  ََ

َ
نّ  ُهَر�َُرةَ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ّ  ِلُ ّ  :قَاَل  ا ِِ

َنّةِ  ِف  َرِ�يٌ   نَ
ُ
َرِ�يِق  ال  ِ�يَها ََ

ثُ  ّفانَ  ُ�نُ  َمانُ َُ ََ«534F3. 

نّ « خرج ابن ماجه هبذا االسنادأو
َ
َ  ّ ِِ ثَُمانَ  لَِقَ  اّل  يَا :َ�َقاَل  الَُمُمِجدِ  بَاِ   ِعنُدَ  َُ

ثَُمانُ  �ُل  َهَذا َُ ِِ  ِجُبِ
ُخَبَ
َ
نّ  َ

َ
َ  َ َّ ََّجَ   قَدُ  ا مّ  َز

ُ
ثُومٍ  َ

ُ
ّيةَ  َصَدا ِ  بِِمثُِل  ُك ََ ثُلِ  َعَ  ُر َِ 

 .535F4»َهاُصُحٌَتِ 

 خرج احلاكم من طريقأفقد  :قتلما ان عثامن يقتل مظلوما وانه عيل احلق يوم يُ أو 

 هر�رة َبا خهدَ :قال حمنة َبو ََنا َبو ثنا :قالوا ،عقٌة بنو ،َِبراهيم ،َُمد ،موس«
 :يقول اهللا رسول سمعت: هر�رة َبو فقال ،الَم   َاستأذنته ،الار   ُصور َعثمان
 ؟يأمرنا فما ،اهللا رسول يا :قلنا :قال ،َفتنة - اخت   ََ - َاخت   ،فتنة كونست إنها
 .536F5»عثمان إل ََخار ََصحابه باَْ� علي�م: قال

َن  ةب هر�ره اختي عثمان بن عفان النَب زرعه عن َ« خرج احلاكم من حديثأو

                                           
ها را به زبان خدا اسمهاي آن يعني با وجود آن كه ابوبكر و عمر در آن مجلس حاضر نبودند باز هم رسول -1

 غيبي ايمان داريم كه داللت بر فضيلت ايشاني  ابوبكر و عمر به اين مسألهمبارك آورده و فرمود كه من و 
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 .537F1»ةَحيث جهز جَش العت ةمري  حيث حفر بئ رََ الب

ٌُدُ « خرج التزمذي من حديثأفقد  :بكر صديق وسائرهم شهداء باأ ما انأو  ََ 

َعِز�زِ 
ُ
َّمدٍ  ُ�نُ  ال ََرُِ ّي  ُُ نُ  ،اّلَرا ِب  بُِن  ُسَهيُِل  ََ

َ
َ  ٍَ نُ  ،َصاِل �ِيهِ  ََ

َ
نُ  ،َ ِب  ََ

َ
 َكنَ  :قَاَل  ،ُهَر�َُرةَ  َ

ِ  رَُسوُل  َّ بُو ،ُهوَ  َصُخَرةٍ  َعَ  ا
َ
َمرُ  ،بَُ�رٍ  َََ َُ ثَُمانُ ََ  ،ََ َُ،  ّ َاِ الّزَ ُ�ُ  ،َََطلَُحةُ  ،ََ  َ�تََحّرَكِت  ،ََ

َُ  نَِبّ  إِال َعلَيُِ   َ�َما اُهَدِ  : الِّبّ  َ�َقاَل  ،الّصُخَرةُ 
َ
َُ  َصّديٌ   َ

َ
 .538F2»َخِهيدٌ  َ

نُ « :خرج ابوداودأفقد  :ةهل بدر باجلنأما بشاره أو  نُ  َعِصمٍ  ََ ِب  ََ
َ
َ  ٍَ نُ  َصاِل ِب  ََ

َ
َ 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َر�َُرةَ هُ  َّ َ  فَلََعّل  ُموَس  قَاَل  ا َّ قَاَل . ا ُ  اّطلَعَ  ِسنَانٍ  اُ�نُ  ََ َّ ُهلِ  َعَ  ا
َ
 بَُدرٍ  َ

َملُوا َ�َقاَل  َُ ا ا َُ  َ�َقدُ  ِخئُتُمُ  ََ  .539F3»لَُ�مُ  َ�َفُر

ٌُدُ « خرج الرتمذي من حديثأفقد  :ةما قعوده من الفتنأو  َعِز�زِ  ََ
ُ
َّمدٍ  نُ �ُ  ال  َعِن  ُُ

َع َءِ 
ُ
ٌُدِ  بُِن  ال نُ  الرُّحَِن  ََ �ِيهِ  ََ

َ
نُ  َ ِب  ََ

َ
نّ  ُهَر�َُرةَ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َمالِ  بَاِ ُرَا :قَاَل  ا َُ

َ
 فِتَنًا بِاْ

َُ  الُُمُظِلمِ  اللّيُِل  َكِقَطعِ  ٌِ نًا الرُّجُل  يُُص َِ ُ�ُمِس  ُمُؤ ُ�ُمِس  َكفًِرا ََ نًا ََ َِ ٌِ  ُمُؤ �ُُص ِِيعُ  َكفًِرا َُ ََ  يَ
َحُدُهمُ 

َ
نَ  بَِعَرٍض  ِ ينَهُ  َ  .540F4»اّلُ�يَا َِ

  روايت): 16( لومن مسند ام المؤمنين عائشه

خرج أفقد  :مسجدـحجار يف اساس الما ما يستدل به عيل خالفتهم من حديث األأ

 هَام ثنا ايو  بن َُ ثنا ع� حدث� َه  بن الرحن عٌد بن َحد«احلاكم من طريق 

 َبو حل ثم اجمجد لناء الب حله حجر ََل :قالت لع�َة عن َبيه عن عرَة بن
 كيف هؤالء إل يرى َال اهللا رسول يا :فقلت آخر حجرا عثمان حل ثم آخر حجرا ب�ر

 رشط عىل صحيح حديث هذا. »بعدي َن اللفاء هؤالء ع�َة يا :فقال �ماعدَن 
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 فلذلك عطيه بن الفضل بن حممد رواية من واه بإسناد اشتهر إنام و خيرجاه مل و الشيخني

541Fهجر

1. 

 خرج امحد بطريق غريبأفقد  :خالفتهم من حديث القرون ما ما يستدل به عىلأو 

نُ « ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َِ�ّ  ا
ُ
نُ  ال ةَ  ََ ََ ِ َل  قَالَُت  َع�

َ
ِ  رَُسوَل  رَُجٌل  َسأ َّ ّى  ا

َ
َقُرنُ  :قَاَل  َخُ�ٌ  اّلاِس  َ

ُ
 ال

 ِ
ّ
نَا ىاَ

َ
ِِ  ُ�مّ  ِ�يهِ  َ  .542F2»الّالُِث  ُ�مّ  الّا

ِب  ابُِن « خرج مسلم من حديثأفقد  :الشيخني ةما قوهلا يف خالفأ 
َ
 َسِمُعُت  ُملَيَُكةَ  َ

ةَ  ََ ِ نُ  ََُسئِلَُت  َع� ِ  رَُسوُل  َكنَ  ََ َّ بُو قَالَُت  اُستَُخلََفهُ  لَوِ  ُمُمتَُخِلًفا ا
َ
نُ  ُ�مّ  لََها فَِقيَل . بَُ�رٍ  َ ََ 

ِب  َ�ُعدَ 
َ
َمرُ  قَالَُت  بَُ�رٍ  َ يَل  ُ�مّ . َُ نُ  لََها َِ َمرَ  َ�ُعدَ  ََ بُو قَالَُت  َُ

َ
ٌَيَُدةَ  َ َّراِ   ُ�نُ  َُ

ُ
 اُ�تََهُت  ُ�مّ . ال

 
َ
  .543F3»َهَذا إِل

نُ « خرج الرتمذيأو ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ةَ  قُلُُت  قَاَل  َخِقيٍ   بُِن  ا ََ ِ ّى  ِلَعا�
َ
ُصَحاِ   َ

َ
ِ  رَُسولِ  َ َّ  ا

َحّ   َكنَ 
َ
َ  

َ
ِ  رَُسولِ  إِل َّ بُو قَالَُت  ا

َ
نُ  ُ�مّ  قُلُُت  .بَُ�رٍ  َ َمرُ  قَالَُت  ََ نُ  ُ�مّ  قُلُُت . َُ بُو ُ�مّ  قَالَُت  ََ

َ
َ 

ٌَيَُدةَ  َّراِ   ُ�نُ  َُ
ُ
نُ  ُ�مّ  قُلُُت . ال  .544F4»فََمَكتَُت  قَاَل  ََ

بَا ِل  اُ ِع « الصديق من قول النبي ةخالف ما ما يستدل به عىلأو 
َ
فقد  :»بَُ�رٍ  َ

نُ « خرج مسلم من حديث الزهريأ ةَ  ََ ََ نُ  ُعُر ةَ  ََ ََ ِ ِ  رَُسوُل  ِل  قَاَل  قَالَُت  َع� َّ  ِف  ا

بَا ِل  اُ ِع  :َمَرِضهِ 
َ
َخاكِ  بَُ�رٍ  َ

َ
ُرتَُ   َحّت  َََ

َ
ِّ  ِكتَابًا َ َخاُ   فَإِ

َ
نُ  َ

َ
تََمّ�  َ تََمنّ  ََ �َُقوَل  َُ  قَايٌِل  ََ

نَا
َ
َ  

َ
�َُ
َ
َب . َ

ُ
َ�أ ََ  ُ َّ نُونَ  ا َِ الُُمُؤ بَا إِالّ  ََ

َ
 .545F5»بَُ�رٍ  َ
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 الّزُهرِىّ  َعِن « مذيخرج الرتأفقد  :قبل وفاته النبي ةما ما يستدل به من خطبأو 

نُ  ةَ  ََ ََ نُ  ُعُر ةَ  ََ ََ ِ نّ  َع�
َ
َ  ّ ِِ َمرَ  اّل

َ
بَُواِ   تَِمدّ  َ

َ
ِب  بَاَ   إِالّ  اْ

َ
 .546F1»بَُ�رٍ  َ

 خرج الرتمذي من حديث مالك بن انسأفقد  :ةا يستدل به من حديث االمامما مأو

نُ « امِ  ََ ََ ةَ  بُِن  ِه ََ نُ  ُعُر �ِيهِ  ََ
َ
نُ  َ ةَ  ََ ََ ِ مّ  َع�

ُ
نِ َ  َ َِ ّ�َها لالُُمُؤ

َ
ِ  رَُسوَل  إِنّ  قَالَُت  َ َّ  قَاَل  ا

بَا ُمُرَا :َمَرِضهِ  ِف 
َ
ِ  قَالَُت  .بِاّلاِس  يَُصّ�  بَُ�رٍ  َ ةُ َع� بَا إِنّ  قُلُُت  ََ

َ
َقاِمَ   ِف  قَامَ  إَِذا بَُ�رٍ  َ  لَمُ  ََ

نَ  اّلاَس  �ُُمِمعِ  َُنءِ  َِ
ُ
َمرَ  َ�ُمرُ  ،ال ةُ  َ�َقالَُت  .لِلّناِس  فَلُيَُصّل  َُ ََ ِ ُ  قُوِ�  ِلَُفَصةَ  َ�ُقلُُت  َع�

َ
 إِنّ  ل

بَا
َ
َقاِمَ   ِف  قَامَ  إَِذا بَُ�رٍ  َ َُنءِ  نَ َِ  اّلاَس  �ُُمِمعِ  لَمُ  ََ

ُ
َمرَ  َ�ُمرُ  ،ال  َ�َفَعلَُت  .لِلّناِس  فَلُيَُصّل  َُ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  .َحُفَصةُ  َّ ُه، :ا ُ�ُتّ  إِنُّ�نّ  ََ
َ
بَا ُمُرَا ،يُوُسَف  َصَواِحُ   ْ

َ
 فَلُيَُصّل  بَُ�رٍ  َ

ةَ  َحُفَصةُ  َ�َقالَُت . لِلّناِس  ََ ِ ا ِلَعا� ِصيَ   ُكنُُت  ََ
ُ
نُِ   ْ ا َِ  .547F2»َخُ�ً

َقاِسمِ  َعِن « :خرج التزمذيأو
ُ
َّمدٍ  بُِن  ال نُ  ُُ ةَ  ََ ََ ِ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَالَُت  لَع� َّ  الَ  :ا

بُو ِ�يِهمُ  لَِقُومٍ  يَنٌَُِغ 
َ
نُ  بَُ�رٍ  َ

َ
 .548F3»َ�ُ�ُهُ  يَُؤّمُهمُ  َ

 َطلَُحةَ  بُِن  إُِسَحاَ  « خرج الرتمذي من حديثأفقد  :يب بكر الصديقأما مناقب أو 

نُ  ةَ َع  ََ ََ ِ نّ  �
َ
بَا َ

َ
ِ  رَُسولِ  َعَ  َ َخَل  بَُ�رٍ  َ َّ نَُت  :َ�َقاَل  ا

َ
ِ  َعِتيُ   َ َّ نَ  ا ئِذٍ . اّلارِ  َِ ََ َ  َ�يَُو َّ  ُس

  .549F4»َعِتيًقا

 رسول قال :قالت لمؤَن ـال َم ع�َة عن طليحة بنت ع�َة عن« :خرج احلاكمأو

 .550F5»ب�ر َب إل فلينظر الار َن عتي  إل ينظر َن هه َن اهللا
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 جا :قالت لع�َة عن عرَة عن الزهريعن « واخرج احلاكم من حديث معمر

ْقص ممجدـال إل بالب َهي نوا كن من ناس فاريد بذل  الاس يتحدث َصٌَ ا  َآ
 يزعم صاحٌ  إل ل  هل :فقالوا ب�ر َب إل مش� ـال َن رجال سع َ صدقوه َ به
 لقد ذل  قال لئ :قال نعم :قالوا ؟ذل  ََقال :قال ؟اجقدس بيت لإ الليلة به َهي َنه

 نعم :فقال ؟يصٌَ َن قٌل جاء َ اجقدس بيت إل الليلة ذه  َنه يصدقه ََ :قالوا صد 
َحة ََ غدَة   المماء خب   َصدقه ذل  َن َبعد هو َا ْصدقه إ�  َبا س� فَل  ر

 .«551F1الصدي  ب�ر

نُ  َسُعدٍ  بُِن  إِبَُراِهيمَ « خرج مسلم من حديثأفقد  :خلطابما مناقب عمر بن اأو  ََ 

�ِيهِ 
َ
نُ  إِبَُراِهيمَ  بُِن  َسُعدِ  َ ِب  ََ

َ
نُ  َسلََمةَ  َ ةَ  ََ ََ ِ ّ  َعِن  َع� ِِ نّهُ  اّل

َ
ُقوُل  َكنَ  َ  يَُ�ونُ  َكنَ  قَدُ  :ََ

َممِ  ِف 
ُ
ٌُلَُ�مُ  اْ َّدثُونَ  ََ ِت  ِف  يَُ�نُ  فَإِنُ  ُُ َّ

ُ
نُهُ  َ َحدٌ  مُ َِ

َ
َمرَ  فَإِنّ  َ َّطاِ   ُ�نَ  َُ

ُ
نُُهمُ  ال َِ«552F2.  

نُ « خرج ابن ماجه من حديث الزنجي بن خالدأو امِ  ََ ََ ةَ  بُِن  ِه ََ نُ  ُعُر �ِيهِ  ََ
َ
نُ  َ ََ 

ةَ  ََ ِ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَالَُت  َع� َّ ِعزّ  اللُّهمّ  :ا
َ
َّطاِ   بُِن  بُِعَمرَ  اإلُِسَ مَ  َ

ُ
  .553F3»َخاّصةً  ال

نُ « مذي من حديث يزيد بن رومانج الرتخرأو ةَ  ََ ََ نُ  ُعُر ةَ  ََ ََ ِ  رَُسوُل  َكنَ  قَالَُت  َع�

 ِ َّ ًطا فََمِمُعنَا َجالًِما ا َِ ََ  لَ ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  ِصٌُيَانٍ  َََصُو َّ ّيةٌ  فَإَِذا ا َِ  ََالّصٌُيَانُ  يُُزفِنُ  َحَِ
ةُ  يَا :َ�َقاَل  َحُولََها ََ ِ ُ  َع�

َ
ّ  فَوََضُعُت  فَِجئُُت . ُ�ُظِرىفَا َََعال ََ ُ

َ
نُِكِ   َعَ  ل ِ  رَُسولِ  ََ َّ  ا

ُ�ُظرَ  فََجَعلُُت 
َ
ا إَِلَُها َ   الَُمنُِكِ   َ�ُ َ  ََ

َ
ِسهِ  إِل

ُ
ا :ِل  َ�َقاَل  َرَ ََ

َ
ٌُِعِت  َ ا َخ ََ

َ
ٌُِعِت  َ  فََجَعلُُت  قَالَُت . َخ

قُوُل 
َ
ُ�ُظرَ  الَ  َ

َ
لَِت  ْ ِ�ُ

َمرُ  َطلَعَ  إِذُ  ِعنَُدهُ  ََ 554Fاّلاُس  فَاُرفَّض  قَاَل  َُ

نَُها 4  رَُسوُل  َ�َقاَل  قَالَُت  ََ
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 ِ َّ ِّ  :ا ُ�ُظرُ  إِ
َ
ْ  

َ
نّ  اِإل�ُِ   َخيَاِط ِ  إِل ِ

ُ
نُ  فَّرَا قَدُ  ََال َمرَ  َِ َُ«555F1. 

نُ « خرج مسلمأفقد  :ما مناقب عثامن بن عفانأو  َطاءٍ  ََ  �ََمارٍ  اُ�َ�ُ  ََُسلَيَُمانَ  ََ

ِب 
َ
ٌُدِ  بُِن  َمةَ َسلَ  َََ نّ  الرُّحَِن  ََ

َ
ةَ  َ ََ ِ ِ  رَُسوُل  َكنَ  قَالَُت  َع� َّ نُ  َكِخًفا بََُِت  ِف  ُمُضَطِجًعا ا ََ 

َُ  فَِخَذيُهِ 
َ
يُهِ  َ ََ َذنَ  َسا

ُ
بُو فَاُستَأ

َ
ِذنَ  بَُ�رٍ  َ

َ
ُ  فَأ

َ
َالِ  يِلَُ   َعَ  ََُهوَ  ل

ُ
َذنَ  ُ�مّ  َ�تََحّدَث  ال

ُ
َمرُ  اُستَأ َُ 

ِذنَ 
َ
ُ  فَأ

َ
َذنَ  ُ�مّ  َ�تََحّدَث  َكَذلَِ   ََُهوَ  ل

ُ
ثَُمانُ  اُستَأ ِ  رَُسوُل  فََجلََ   َُ َّ  قَاَل  - ِ�يَابَهُ  َََسّوى ا

َّمدٌ  الَ  ُُ قُوُل  ََ
َ
ةُ  قَالَُت  َخَرشَ  فَلَّما َ�تََحّدَث  فََدَخَل  - ََاِحدٍ  يَُومٍ  ِف  َذلَِ   َ ََ ِ بُو َ َخَل  َع�

َ
 بَُ�رٍ  َ

ُ  ََُهيَّش  فَلَمُ 
َ
لَمُ  556F2ل َمرُ  َ َخَل  ُ�مّ  ٌََُاِلِ  ََ ُ  ََُهيَّش  فَلَمُ  َُ

َ
لَمُ  ل ثَُمانُ  َ َخَل  ُ�مّ  ٌََُاِلِ  ََ  فََجلَُمَت  َُ

الَ  :َ�َقاَل  ِ�يَابََ   َََسّو�َُت 
َ
َ  َِ ُستَ

َ
نُ  َ َِ  رَُجٍل  َِ نُهُ  �َُمتَ  .557F3»الَُمَ يَِ�ةُ  َِ

�ٍ  بُِن  اّلُعَمانِ  َعِن « خرج التزمذيأو َِ َ نُ  ت ةَ  ََ ََ ِ نّ  َع�
َ
َ  ّ ِِ

ثَُمانُ  يَا : قَاَل  الّ  لََعّل  إِنّهُ  َُ

 َ َّ َقّمُصَ   ا َراُ َكَ  فَإِنُ  قَِميًصا َُ
َ
ُلَُعهُ  فَ َ  َخلُِعهِ  َعَ  َ

َ
 .558F4»لَُهمُ  ت

  روايت):  )13ومن مسند انس بن مالك

ََزرِّى  ََُهٍ   ُ�نُ  بَُ�ُ�ُ « خرج امحدأفقد  :يف قريش ةما ان اخلالفأ
ُ
�َُ   ِل  قَاَل  قَاَل  ال

َ
 ُ�نُ  َ

الٍِ   َحّدثَُ   ََ
ُ
ا َحِديثاً  َ َحّدثُهُ  ََ

ُ
َحدٍ  ُكّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  إِنّ  َ َّ َيُِت  بَاِ   َعَ  قَامَ  ا

ُ
ُنُ  ال

َ
�  َ�َقاَل  ِ�يهِ  ََ

يِّمةُ  «
َ
نُ  اْ لَُ�مُ  َحّقا َعلَيُُ�مُ  لَُهمُ  إِنّ  قَُر�ٍُش  َِ ثَُل  ّقاحَ  َعلَيُِهمُ  ََ  فَرَِحُوا اُسُتُِحُوا إِنِ  ا َذلَِ   َِ
ِِنُ  فّوا َعَهُدَا ََ ِِنُ  ََ ُفَعُل  لَمُ  َ�َمنُ  َعَدلُوا َحَكُموا ََ نُُهمُ  َذلَِ   ََ ِ  لَُعنَةُ  َ�َعلَيُهِ  َِ َّ  ََالَُمَ يَِ�ةِ  ا

ُجَِع َ  ََاّلاِس 
َ
َ«559F5.  
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  الِّبّ  َ َع عن ا�  قال « خرج امحدأو
َ ُ
َُحَر�ُِن  لَُهمُ  ِلُُقِطعَ  نَُصارَ اْ

ُ
  َ�َقالُوا ال

َ
 َحّت  ال

نُ  ِإلُِخَوانِنَا َُُقِطعَ  ثُلَنَا الُُمَهاِجِر�نَ  َِ ثََرةً  َ�ُعِدي َستَلَُقُونَ  إِنُّ�مُ  َ�َقاَل  َِ
َ
َ560F

 َحّت  فَاُصِبَُا 1
 .561F2»يَلَُقُوِ� 

خرج أفقد  :دهليهم من بعإخالفتهم من جهه تفويض الصدقات  ما الدليل عىلأو 

 بنو بعث� :قال ،َال  بن َ�  عن ،فلفل بن مختارـالعن « احلاكم من طريق عيل بن مهر

 :قال ؟بعدك صدقاينا ندفع َن إل اهللا رسول لا سل :فقالوا ،اهللا رسول إل مصطل ـال
 حدث فإن ،فمله إله ارجع :فقالوا ،فأخبيهم فأيَتهم ب�ر َب ل :فقال ،فمأله فأيَته
 ارجع :فقالوا ،فأخبيهم فأيَتهم عمر إل :فقال ،فمأله فأيَته ؟َن فإل حدث ب�ر بأب
 فأيَتهم عثمان إل :فقال ،فمأله فأيَته ؟َن فإل ،حدث بعمر حدث فإن ،فمله إله

 :فقال ،فمأله فأيَته ؟َن فإل حدث بعثمان حدث فإن ،فمله إله ارجع :فقالوا ،فأخبيهم
562Fخيرجاه مـول ،اإلسناد صحيح حديث هذا »يٌا الهر ل�م فتٌا حدث بعثمان حدث إن

3. 

562Fخيرجاه

3. 

ََ عن « خرج البخاريأفقد  :بابكر صديق وسائرهم شهداءأما ان أو  ُ نُ  َُ  َسِعيدٍ  ََ

نُ  تَاَ ةَ  ََ نّ  ََ
َ
َ   ََ�

َ
الٍِ   ُ�نَ  َ ََ  ُنّ  َحّدَ�ُهم

َ
َ  ّ ِِ ُحًدا َصِعدَ  اّل

ُ
بُو َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ثُ  ََ َُ  َمانُ ََ

ُحدُ  اُ�ٌُُت  :َ�َقاَل  بِِهمُ  فَرََجَف 
ُ
ّ  َعلَيَُ   فَإِّ�َما َ ِِ

 .563F4»َََخِهيَدانِ  ََِصّديٌ   نَ

                                           
را به صبر  ها دهد كه انصار  به مقام خالفت فائز نخواهند گشت و آن مي در اين حديث پيامبر خدا خبر  -1

بايد صبر نمايند  شوند و مي ها مورد ظلم واقعكند كه آن نمي نمايد. فرموده رسول خدا داللت بر اين مي تشويق
بلكه معناي صبر اينست كه در مقابل تحمل امري كه خالف طبيعت آنهاست صبر نمايند مثليكه در قرآن 

حاالنكه اين صبر در مقابل  اند مسلمانان در هنگام مصيبت و يا مرگ اقارب و دوستان تلقين به صبر داده شده
 ظلم نيست. 
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َّمدُ « خرج الرتمذي من حديثأفقد  :الشيخني ةما افضليأو  َعٌُِدّي  َكثِ�ٍ  ُ�نُ  ُُ
ُ
 عن ال

ََُزاِعّ 
َ ُ
تَاَ ةَ  عن اْ �ٍَ   عن ََ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َ َّ ِب  ا

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  ِْ َُ ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ  ََ

َ
َ 

َّنةِ 
ُ
نُ  ال لِ َ  َِ َّ

َ ُ
ِخِر�نَ  اْ

ُ
  ََاآل

ّ
ِِيّ َ  إِال   ََالُُمرَُسِل َ  اّل

َ
ُِبُُهَما ال
ُ
ّ  يَا ت 564F»َاِ

1. 

نُ « خرج امحد والرتمذيأفقد  :ما ثناءه عليهم مع غريهمأو  ُعَمرٍ  ََ نُ  ََ تَاَ ةَ  ََ نُ  ََ ََ 

  َِ�
َ
الٍِ   بُِن  َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ََ َّ رَُحمُ  :ا

َ
ِت  َ َّ

ُ
ِت  َ َّ

ُ
بُو بِأ

َ
َخّدُهمُ  بَُ�رٍ  َ

َ
ُمرِ  ِف  َََ

َ
َ  ِ َّ َمرُ  ا َُ 

ُهمُ  َُ ُصَد
َ
ثَُمانُ  َحيَاءً  َََ ُعلَُمُهمُ  َُ

َ
ََ لِ  َََ

ُ
ََرامِ  بِال

ُ
َعاذُ  ََال فَُرُضُهمُ  َجٌٍَل  ُ�نُ  َُ

َ
 ابٍِت ثَ  ُ�نُ  َز�ُدُ  َََ

قَُرُؤُهمُ 
َ
َبّ  َََ

ُ
لُِ ّ  َكُعٍ   ُ�نُ  َ ةٍ  ََ َّ

ُ
َ  ٌ َِ

َ
َ  ُ َِ

َ
ةِ  َهِذهِ  َََ َّ

ُ
بُو اْ

َ
ٌَيَُدةَ  َ َّراِ   ُ�نُ  َُ

ُ
 َهَذا قَاَل . ال

نُ  َ�ُعِرفُهُ  الَ  َغِر�ٌ   َحَمنٌ  َحِديٌث  تَاَ ةَ  َحِديِث  َِ نُ  إِالّ  ََ قَدُ . الُوَُجهِ  َهَذا َِ ََاهُ  ََ بُو َر
َ
نُ  بَةَ قِ َ  َ ََ 

  ٍَ�
َ
ّ  َعِن  َ ِِ َُوهُ  اّل

َ
�«565F2.  

 :بمحرض من رسول اهللا يف اليوم الذي مات فيه رسول اهللا ةمماما حديث االأو

�َُ   َحّدثَِ�  قَاَل  ِخَهاٍ   ابُِن  َعِن « خرج البخاريأفقد 
َ
الٍِ   ُ�نُ  َ ََ  ّن

َ
 ُهمُ  بََُنَا الُُمُمِلِم َ  َ

َفُجرِ  َصَ ةِ  ِف 
ُ
نُ  ال بُو اِالثُنَُ ِ  يَُومِ  َِ

َ
ُهمُ  لَمُ  لَُهمُ  يَُصّ�  بَُ�رٍ  َََ

ُ
ُفَجأ ِ  رَُسوُل  إِالّ  ََ َّ َف  قَدُ  ا ََ  َك

ةَ  ُحُجَرةِ  ِسُتَ  ََ ِ َُ  ،يَُضَحُ   يََِّممَ  ُ�مّ  .الّصَ ةِ  ُصُفوِ   ِف  ََُهمُ  إَِلُِهمُ  َ�نََظرَ  ،َع� بُو َ�نََك
َ
 بَُ�رٍ  َ

نّ  َََهنّ  ،الّصّف  ِلَِصَل  َعِقٌَيُهِ  َعَ 
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ نُ  يُِر�دُ  ا

َ
  َ�ُُرشَ  َ

َ
�ٌَ   َ�َقاَل  الّصَ ةِ  إِل

َ
 َََهمّ  َ

نُ  الُُمُمِلُمونَ 
َ
ُفتَيِنُوا َ ِ  بِرَُسولِ  فَرًَحا َصَ يِِهمُ  ِف  ََ َّ َخارَ  ا

َ
ِ  رَُسوُل  �ِيَِدهِ  إَِلُِهمُ  فَأ َّ نُ  ا

َ
َ 

يِّموا
َ
ُُجَرةَ  َ َخَل  مّ �ُ  ،َصَ يَُ�مُ  َ

ُ
ُرَخ  ال

َ
 .566F3»الّمُتَ  َََ

ََ�مُ عن « مذيخرج الرتأفقد  :الشيخني عنده ةما منزلأو 
ُ
نُ  َعِطّيةَ  ُ�نُ  ال  ثَابٍِت  ََ

نُ  ََ   ٍَ�
َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ُصَحابِهِ  َعَ  َ�ُُرشُ  َكنَ  ا

َ
نَ  َ نَُصارِ  الُُمَهاِجِر�نَ  َِ

َ
 ُجلُوٌس  ََُهمُ  ََاْ
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بُو مُ ِ�يهِ 
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ َحدٌ  إَِلُهِ  يَُرَ�عُ  فَ َ  ََ

َ
نُُهمُ  َ هُ  َِ بُو إِالّ  بََصَ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ نُُظَرانِ  َكنَا فَإِّ�ُهَما ََ ََ 

َ�نُُظرُ  إَِلُهِ  َ�تََِّمَمانِ  إَِلُِهَما ََ َ�تََِّممُ  إَِلُهِ  ََ  .567F1»إَِلُِهَما ََ

نُ « رج ابن ماجه من طريق معتمر بن سليامنخأفقد  :يب بكر الصديقأما مناقب أو  ََ 

نُ  ُحَيُدٍ  ََ   ٍَ�
َ
يَل  قَاَل  َ ِ  رَُسوَل  يَا َِ َّ ّى  ا

َ
َحّ   اّلاِس  َ

َ
ةُ  :قَاَل  إَِلَُ   َ ََ ِ يَل . َع� نَ  َِ  الرَّجالِ  َِ

بُوَها :قَاَل 
َ
َ«568F2.  

نُ  ثَابٌِت عن « خرج امحد من حديث جعفر بن سليامن الضبعيأو ََ   ٍَ�
َ
 رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َ

 ِ َّ َّنةِ  َطُ�َ  إِنّ  :ا
ُ
ثَالِ  ال َُ

َ
ُُخِت  َكأ

ُ
َّنةِ  َخَجرِ  ِف  يَُرَع  ال

ُ
بُو َ�َقاَل . ال

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بَُ�رٍ  َ َّ  إِنّ  ا

َرلَتَُها :َ�َقاَل . نَاِعَمةٌ  لََطُ�ٌ  َهِذهِ 
َ
ُ�َعمُ  َ

َ
نَُها َ ِّ  - ثََ ثاً  قَالََها - َِ ِِ رُُجو ََ

َ
ْ  

َ
ُرُل  ِمّمنُ  يَُ�ونَ  نُ َ

ُ
 يَأ

نَُها بَا يَا َِ
َ
 .569F3»بَُ�رٍ  َ

نُ « خرش التَذي َن حديث اسمعيل بن جعفرَفقد  :َا َناق  عمر بن الطا ََ  ََ 
نُ  ُحَيُدٍ  ََ   ٍَ�

َ
نّ  َ

َ
َ  ّ ِِ َنّةَ  َ َخلُُت  :قَاَل  اّل

ُ
نَا فَإَِذا ال

َ
نُ  بَِقُصٍ  َ  َهَذا لَِمنُ  َ�ُقلُُت  َذَهٍ   َِ

 
ُ
اّ   قَالُوا َقُصُ ال ََ ِ نُ  ل ِّ  َ�َظنَنُُت  قَُر�ٍُش  َِ

َ
نَا َ

َ
نُ  َ�ُقلُُت  ُهوَ  َ ََ َمرُ  َ�َقالُوا ُهوَ  ََ َّطاِ   ُ�نُ  َُ

ُ
 .570F4»ال

 خرج البخاري من حديث محادأفقد  :حب الشيخنيبما تقرب انس من اهللا تعايل أو

نُ « نُ  ثَابٍِت  ََ ََ   ٍَ�
َ
َ  ّن

َ
َل  رَُج ً  َ

َ
ّ  َسأ ِِ َت  َ�َقاَل  ،الّماَعةِ  َعِن  اّل اَذا :قَاَل  الّماَعةُ  ََ ََ ََ 

 ََ ُعَدُ 
َ
ءَ  الَ  قَاَل  .لََها َ ِّ  إِالّ  َشُ

َ
ِحّ   َ

ُ
َ  َ َّ ُ  ا

َ
نَُت  :َ�َقاَل  ََرَُسول

َ
عَ  َ نُ  ََ ُحٌٌََُت  ََ

َ
�ٌَ   قَاَل . َ

َ
َ 

ءٍ  فَرُِحنَا َ�َما ّ  بَِقُولِ  فَرََحنَا تَِشُ ِِ نَُت  :اّل
َ
عَ  َ نُ  ََ ُحٌٌََُت  ََ

َ
�ٌَ   قَاَل . َ

َ
نَا َ

َ
ِحّ   فَأ

ُ
َ  ّ ِِ بَا اّل

َ
َََ 
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َمرَ  بَُ�رٍ  َُ ََ571F

رُُجو 1
َ
نُ  َََ

َ
ُرونَ  َ

َ
َعُهمُ  َ ََ  ِّ ِِنُ  ،إِيّاُهمُ  ِبُ َمُل  لَمُ  ََ َُ

َ
َمالِِهمُ  بِِمثُِل  َ َُ

َ
َ«572F2. 

 روايت):  )6ومن مسند ابي سعيد الخدري 

 خرج البخاريأفقد  :قبل موته يب بكرأقب يف منا التي خطبها النبي ةما اخلطبأ

نُ « نُ  َسِعيدٍ  بُِن  تُُتِ  ََ ِب  ََ
َ
ُُدرِىّ  َسِعيدٍ  َ

ُ
ِ  رَُسوُل  َخَطَ   قَاَل  ال َّ قَاَل  اّلاَس  ا َ  إِنّ  :ََ َّ  ا

ًٌُدا َخّ�َ  ا ََ َُ َ  اّلُ�يَا َ�ُ َ  ََ َعٌُدُ  َذلَِ   فَاُختَارَ  ِعنَُدهُ  ََ
ُ
ا ال ِ ا ِعنُدَ  ََ بُو َ�ٌََك  قَاَل . َّ

َ
 ،بَُ�رٍ  َ

نُ  ِلَُنيِهِ  َ�َعِجٌُنَا
َ
ِ  رَُسوُل  ُ�ُِبَ  َ َّ نُ  ا ٌُدٍ  ََ ِ  رَُسوُل  فََننَ  .ُخّ�َ  ََ َّ َ�نَ  الُُمَخّ�ُ  ُهوَ  ا بُو ََ

َ
َ 

ُعلََمنَا بَُ�رٍ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،َ َّ نُ  إِنّ  :ا نّ  َِ ََ

َ
ّ  اّلاِس  َ اِلِ  ُحٌَِتهِ ُص  ِف  َعَ ََ بَا ََ

َ
لَوُ  ،بَُ�رٍ  َ ََ 

ّتِخًذا ُكنُُت  ِّ  َ�ُ�َ  َخِلي ً  َُ َُ  َر َُذ
ّ
بَا َالت

َ
لَِ�نُ  ،بَُ�رٍ  َ ُخّوةُ  ََ

ُ
َموَّ يُهُ  اإلُِسَ مِ  َ ٌَُقَ ّ  الَ  ،ََ  ِف  ََ

ِب  بَاَ   إِالّ  ،ُسدّ  إِالّ  بَاٌ   الَُمُمِجدِ 
َ
  .573F3»بَُ�رٍ  َ

نُ  « خرج الرتمذيأو ٌَيُدِ  ََ نُ  ُحنَُ ٍ  بُِن  َُ ِب  ََ
َ
ُُدرِّى  َسِعيدٍ  َ

ُ
نّ  ال

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  َجلََ   ا

ًٌُدا إِنّ  :قَاَل  الُِمنَُبِ  َعَ  ُ  َخّ�َهُ  ََ َّ نُ  َ�ُ َ  ا
َ
َِيَهُ  َ نُ  يُُؤ ا اّلُ�يَا زَُهَرةِ  َِ َ ُ َ  َخاءَ  ََ ا ََ  ِعنَُدهُ  ََ

ا فَاُختَارَ   .574F4»ما يقدم واثم ذكر � ِعنَُدهُ  ََ

ِِ  قَاَل  ِخَهاٍ   ابُِن  َعِن « خرج البخاريأفقد  :ما مناقب عمر بن اخلطابأو
ُخَبَ
َ
بُو َ

َ
َ 

ةَ  ََ ا ََ
ُ
نُ  ُحنَيٍُف  بُِن  َسُهِل  ُ�نُ  َ ِب  ََ

َ
ُُدرِىّ  َسِعيدٍ  َ

ُ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  ال َّ ُقوُل  ا نَا بََُنَا :ََ

َ
َ 

يُُت  نَايِمٌ 
َ
ّ  ُضواُعرِ  اّلاَس  َرَ ٌُ  َََعلَيُِهمُ  َعَ ُم ا فَِمنَُها ،َُ ٌُلُغُ  ََ نَُها ،الُّدَى  ََ َِ ا ََ ٌُلُغُ  ََ  ُ َنَ  ََ
ّ  ََُعرَِض  ،َذلَِ   َمرُ  َعَ ٌُ  َََعلَيُهِ  َُ َهُ  َ�َما قَالُوا .اُجَتّهُ  قَِمي

ُ
ل َّ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ   .575F5»اّلينَ  :قَاَل  ا
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خرج أفقد  :مقربنيـيل اهنام من السابقني الإ ةشارواإل ةالشيخني باجلن ةما بشارأو

ِب  بُِن  َسالِمِ « الرتمذي من طريق
َ
َمِش  َحُفَصةَ  َ َُ

َ
ٌُدِ  ََاْ ََ ََ  ِ َّ ِب  ََابُِن  ُصُهٌَانَ  بُِن  ا

َ
 َلَُ�  َ

َ�ِث�ٍ  نُ  ُكِّهمُ  اّلّواءِ  ََ نُ  َعِطيّةَ  ََ ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َسِعيدٍ  َ َّ ُهَل  إِنّ  :ا

َ
َ  َِ ُعَ�  اّلرََجا

ُ
 ال

نُ  لََ�َاُهمُ  ُتَُهمُ  ََ
َ
َُنَ  َكَما ت فُِ   ِف  الّطالِعَ  اّلُجمَ  يََر

ُ
ِِنّ  الّمَماءِ  َ بَا ََ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ نُُهمُ  ََ َِ 

ُ�َعَما
َ
َََ«576F1. 

يب أخرج الرتمذي من حديث أفقد  :يتم هبام ةملـمرالأن إو ةمارهنام منتظر اإلأما أو 

نُ « جافاحل نُ  َعِطّيةَ  ََ ِب  ََ
َ
ُُدرِىّ  َسِعيدٍ  َ

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ال َّ ا :ا نُ  ََ َِ  ّ ِِ

ُ  إِالّ  نَ
َ
 ََِز�َرانِ  ل

نُ  ُهِل  َِ
َ
ََِز�َرانِ  الّمَماءِ  َ نُ  ََ ُهِل  َِ

َ
رُِض  َ

َ
ا اْ َّ

َ
ِز�َراَى  فَأ نُ  ََ ُهِل  َِ

َ
�ُل  الّمَماءِ  َ يَنِ�يُل  فَِجُبِ َِ ََ 

 َّ
َ
ِز�َراَى  اَََ نُ  ََ ُهِل  َِ

َ
رُِض  َ

َ
بُو اْ

َ
َمر بَُ�رٍ  فَأ َُ ََ«577F2. 

خرج أفقد  :مراء اخلريأ ةوقوع خالفتهم يف مرتب ةخالفتهم من جه ما الدليل عىلأو 

نُ « امحد من حديث عبداهللا البهي ِب  ََ
َ
ُُدرِىّ  َسِعيدٍ  َ

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ال َّ  يَُ�ونُ  :ا

َمَراءُ  َعلَيُُ�مُ 
ُ
ُقلُوُ   إَِلُِهمُ  ُطَمِئُ ََ  َ

ُ
يَِل ُ  ال ُلُو ُ  لَُهمُ  ََ

ُ
َمَراءُ  َعلَيُُ�مُ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  ال

ُ
َ  ّ ِِ َم َُ َ � 

نُُهمُ  ُقلُوُ   َِ
ُ
ِعرّ  ال ََ ََُق نُُهمُ  ََ ُلُو ُ  َِ

ُ
ُ�ُقايِلُُهمُ  رَُجٌل  َ�َقاَل . ال

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ ا الَ  :قَاَل  ا َقاُموا ََ

َ
َ 

 .»الّصَ ةَ 
 روايت):  )8مسند جابر بن عبداهللاومن  

نُ ب الز � َعن « جخرج امحد من حديث ابن جريأفقد  :لقريش ةما ان اخلالفأ ََ 

نّ  َجابِرٍ 
َ
َ  ّ ِِ َُ�ِ  ِف  ِلُقَر�ٍُش  ٌَََعٌ  اّلاُس  :قَاَل  اّل

ُ
 .578F3»ََالّشّ  ال

 َعِن « الزبيديخرج امحد واحلاكم من حديث أفقد  :اخللفاء ةخالف ما الدليل عىلأو 

نُ  ِخَهاٍ   ابُِن  ُمِرَ ََ بَانَ  بُِن  ََ
َ
ثَُمانَ  بُِن  َ نُ  َُ ٌُدِ  بُِن  َجابِرِ  ََ ََ  ِ َّ نّهُ  ا

َ
َّدُث  َكنَ  َ نّ  ُُ

َ
 رَُسوَل  َ
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 ِ َّ رَِى  :قَاَل  ا
ُ
ٌَ  رَُجٌل  اللّيُلَةَ  َ نّ  َصاِل

َ
بَا َ

َ
َُ  بَُ�رٍ  َ ِ  بِرَُسولِ  ِ�ي َّ َُ  ا ِ�ي َمرُ  ََ ِب  َُ

َ
 بَُ�رٍ  بِأ

 َُ ِ�ي ثَُمانُ  ََ ُمنَا فَلَّما َجابِرٌ  قَاَل . بُِعَمرَ  َُ نُ  َُ ِ  رَُسولِ  ِعنُدِ  َِ َّ ا قُلُنَا ا َّ
َ
َُ  الرُّجُل  َ  الّصاِل

ِ  فَرَُسوُل  َّ ا ا َّ
َ
ا َََ ِ  رَُسوُل  َذَكرَ  ََ َّ نُ  ا َالةُ  َ�ُهمُ  بٌَُِعٍض  َ�ُعِضِهمُ  نَوُِط  َِ ُمرِ  َهَذا َُ

َ
ِ  اْ

ّ
 ىاَ

ُ  َ�َعَث  َّ ِِيّهُ  بِهِ  ا
 .«579F1نَ

ٌُدُ « خرج امحد من حديثأفقد  :ةما بشارهتم باجلنأو  ََ  ِ َّ َّمدِ  ُ�نُ  ا ِب  بُِن  َعِقيِل  بُِن  ُُ
َ
َ 

نُ  َطاِلٍ   ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َجابِرٍ  ََ َّ ُطلُعُ  :ا نُ  َعلَيُُ�مُ  ََ ُِت  َِ
َ
نُ  رَُجٌل  الّصورِ  َهَذا ت ُهلِ  َِ

َ
َ 

 َ
ُ
بُو َعلَيُِهمُ  َ�َطلَعَ  قَاَل . ّنةِ ال

َ
ِ  رُِضَوانُ  بَُ�رٍ  َ َّ نَاهُ  َعلَيُهِ  ا

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  بَِما َ�َهّنأ َّ  َلَِث  ُ�مّ  ا

ُطلُعُ  :قَاَل  ُ�مّ  ُهنَيَُهةً  نُ  َعلَيُُ�مُ  ََ ُِت  َِ
َ
نُ  رَُجٌل  الّصورِ  َهَذا ت ُهِل  َِ

َ
َّنةِ  َ

ُ
َمرُ  َ�َطلَعَ  قَاَل . ال َُ - 

نَاهُ  - قَاَل 
ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  بَِما َ�َهّنأ َّ ُطلُعُ  :قَاَل  ُ�مّ  قَاَل  ا نُ  َعلَيُُ�مُ  ََ ُِت  َِ

َ
 رَُجٌل  الّصورِ  َهَذا ت

نُ  ُهِل  َِ
َ
َّنةِ  َ

ُ
ّ  َطلَعَ  قَاَل  ِمَرارٍ  ثََ َث . َعِلّيا َجَعلُتَهُ  ِخئَُت  إِنُ  اللُّهمّ  ال 580F»َعِ

2.  

 عن ،منكدرـال بن ُمد عن«خرج احلاكم أفقد  :صديقيب بكر الأما مناقب أو 

 بعضهم فتَم القَ  عٌد َفد جاءه إذ الب عند كنا :قال ،باهللا عٌد بن جابر
 » ؟قالوا َا سمعت ،ب�ر َبا يا :َقال ،ب�ر َب إل الب فالفت ،الَم   لِا ب� م
 ََجا  بوا  ب�ر َبو بهمفأجا :قال فأجٌهم: قال ،َفهمته ،اهللا رسول يا نعم :قال

: القوم بعض ل فقال اْرب الرضوان اهللا َعطاك ،ب�ر َبا يا: اهللا رسول فقال ،الوا 
 ْب َ�تج� ،عَة اآلخرة   لعٌا ه اهللا يتج� :قال ؟اهللا رسول يا اْرب الرضوان ََا
 .581F3»خاصة ب�ر

العز�ز بن  عٌد« خرج البخاري من حديثأفقد  :ما مناقب عمر بن اخلطابأو 

يُيُِ�  :منكدر عن جابر قال قال البـماجَون عن ُمد بن الـال
َ
َّنةَ  َ َخلُُت  َرَ

ُ
 فَإَِذا ،ال
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نَا
َ
يَُصاءِ  َ ََ ةِ  بِالّر

َ
ِب  اُمَرَ

َ
َفةً  َََسِمُعُت  َطلَُحةَ  َ ََ نُ  َ�ُقلُُت  ،َخ يُُت  .بَِ ٌل  َهَذا َ�َقاَل  َهَذا ََ

َ
 ََرََ

ا َُ  .ِلُعَمرَ  َ�َقاَل  َهَذا لَِمنُ  َ�ُقلُُت  ،ِرَ�ةٌ َجا بِِفنَايِهِ  قَُصً رَُ 
َ
نُ  فَأ

َ
ُ ُخلَهُ  َ

َ
ُ�ُظرَ  َ

َ
َُ  ،إَِلُهِ  فَأ  فََذَكُر

يََ   َمرُ  َ�َقاَل . َ�ُ�َ َُ  ِّ
ُ
ِب  بِأ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َََ َّ َعلَيَُ   ا

َ
رُ  َ ََ

َ
َ«582F1. 

 بيت   �ن بَنما ،باهللا عٌد بن جابر عن« خرج احلاكمأفقد  :ما مناقب عثامنأو 

 ،َالز � ،َطلحة ،َا ،َعثمان ،َعمر ،ب�ر َبو فيهم مهاجر�نـال َن نفر   حَفة ابن
 َن�م رجل ك لنهض: اهللا رسول فقال ،شَقاص َب بن َسعد ،عو  بن الرحن َعٌد
 .583F2»َاآلخرة النيا   َلي َنت :َقال ،فاعتنقه عثمان إل الب فنهض كفئه إل

نُ « داود من حديث الليث بوأخرج أفقد  :ةباجلن ةل احلديبيهأ ةما بشارأو  ِب  ََ
َ
َ 

نُ  الّزَ ُ�ِ  نُ  َجابِرٍ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ نّهُ  ا
َ
َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخُل  الَ  :قَاَل  َ

َ
عَ  ِمّمنُ  َ ََ َُت  بَا

َ
َجَرةِ  ت َّ   .584F3»ال

ِِيَةِ  يَُومَ  ُكّنا قَاَل جابر  عن عن عمرَ« خرج امحد من حديث سفيانأوقد  َُديُ
ُ
ًفا ال

ُ
ل
َ
َ 

ُرَ عَ 
َ
ايَةٍ  َََ ِ  رَُسوُل  َلَا َ�َقاَل  َِ َّ ُ�تُمُ  ا

َ
َُومَ  َ

ُ
ُهِل  َخُ�ُ  ال

َ
رُِض  َ

َ ُ
 . 585F4»اْ

  مسانيد المهاجرين من اصحاب رسول اهللا

 روايت): 2( مسند عمار بن ياسر: اولها

فقد  :ن عمرضل مِ فأبابكر أمقربني وان ـيخني وكوهنام من السابقني الشما فضل الأ

نُ « يب سليامنأبويعيل من طريق محاد بن أخرج أ نُ  ،اّلَخِعّ  إِبَُراِهيمَ  ََ  ،قٍََُ   بُِن  َعلَُقَمةَ  ََ

نُ  ّمارِ  ََ ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،يَاِهٍ  بُِن  ََ َّ ّمارُ  يَا: ا يَاِ�  ََ
َ
�ُل  َ �ُل  يَا :َ�ُقلُُت  ،آنًِفا ِجُبِ  ِجُبِ

َمرَ  َضايِِل بِفَ  َحّدثُِ�  َّطاِ   بُِن  َُ
ُ
َّمدُ  يَا :َ�َقاَل  ،الّمَماءِ  ِ   ال َمرَ  بَِفَضايِِل  َحّدُ�تَُ   لَوُ  ُُ ثَُل  َُ َِ 
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ا هِ  ِ   نُو ٌ  َلَِث  ََ َِ َف  قَُو
ُ
ل
َ
ا َخُِم َ  إِال َسنَةٍ  َ ًَ ا َع ََ  َُ َمرَ  فََضايُِل  نَِفَد ِِنّ  ،َُ َمرَ  ََ ََمنَةٌ  َُ

َ
نُ  ل َِ 

 َِ ِب  َحَمنَا
َ
 .586F1»بَُ�رٍ  َ

نُ « خرج البخاريأفقد  :يب بكر الصديقأما سوابق أو  ّماًرا َسِمُعُت  قَاَل  َهّمامٍ  ََ ََ 

ُقوُل  يُُت  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  َرَ َّ ا ا ََ َعهُ  ََ ٌُدٍ  َخَُمةُ  إِالّ  ََ َُ

َ
يَانِ  َ

َ
بُو ََاُمَرَ

َ
 .587F2»بَُ�رٍ  َََ

 روايت):  )9ومن مسند حذيفه بن اليمان

 خرج احلاكم من حديث عبدأفقد  :ةمارمنتظر اإل ةالفتهم من معاملخ ما ما يدل عىلأ

 رسول سمعت :قال بالمان بن حذيفة عن ،حراش بن ر ع عن« ملك بن عمريـال

 كما ،َالفرايض المن الاس يعلمون رجاال اآلفا  إل َبعث َن هممت لقد :يقول اهللا
 ب غ� ال إنه :قال ؟َعمر ب�ر َب َن َنت فأين :ل قيل الوار� ، مر�م ابن عَس بعث
 .588F3»َالص كلممع الين َن إنهما ،عنهما

خرج احلاكم من حديث مسعر بن أفقد  :نه جيب االقتداء هبامإو ةن قوهلام حجأما أو 

 رسول قال :قال حذيفة عن ،حراش بن ر ع عن ،عم� بن مل ـال عٌد عن« كدام

 ابن حدث�م َِذا ،عمار بهدي َاهتدَا ،َعمر ب�ر َب بعدي َن بالَين اقتدَا: اهللا
  .589F4»فصدقوه عٌد َم

نُ « الرتمذي من حديث سفيان ةويف رواي ٌُدِ  ََ َمُ�ٍ  بُِن  الَُمِلِ   ََ نُ  َُ   ِهَ لٍ  ََ
َ
ّ  َمُو� ِِ

 ِر ُ

نُ  ََ  ّ ِِ
نُ  ِحَراٍش  بُِن  ِر ُ َفةَ  ََ َُ ّ  ِعنُدَ  ُجلُوًسا ُكّنا قَاَل  ُحَذ ِِ ِّ  :َ�َقاَل  اّل ُ رِى الَ  إِ

َ
ا َ  قَُدرُ  ََ
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تَُدَا ِ�يُ�مُ  َ�َقاِئ  َُ يُِن  فَا َ َّ نُ  بِال َخارَ  َ�ُعِدى َِ
َ
َََ  

َ
ِب  إِل
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ّمارٍ  بَِهُدِى  ََاُهتَُدَا ََ ََ 

ا ََ  .590F1»فََصّدقُوهُ  َمُمُعو ٍ  اُ�نُ  َحّدثَُ�مُ  ََ

 بخاري من حديثخرج الأفقد  :ةعمر وانه غلق الفتن ةعيل خالف ةما الداللأو 

َفةَ  َسِمُعُت  َخِقيٌ   َحّدَ�نَاعمش قال حدثنا اْ« َُ ُقوُل  ُحَذ ُنُ  بََُنَا ََ
َ
َمرَ  ِعنُدَ  ُجلُوٌس  �  قَاَل  َُ

يُّ�مُ 
َ
َُفُظ  َ ّ  قَُوَل  َُ ِِ ِفتُنَةِ  ِف  اّل

ُ
ُهِلهِ  ِف  الرُّجِل  فِتُنَةُ  :قَاَل  .ال

َ
اِلِ  َ ََ هِ  ََ ِ

َ
ل ََ  َهايَُ�ّفرُ  ،َََجارِهِ  ََ

ُمرُ  ََالّصَدقَةُ  الّصَ ةُ 
َ
نُ  لَََُ   قَاَل . الُُمنَُكرِ  َعِن  ََاّلُ�ُ  بِالَُمُعُرَِ   ََاْ لَُ   َهَذا ََ

َ
ُسأ
َ
لَِ�ِن  ،َ ََ 

َُحرِ  َكَمُوِش  ََُموشُ  الِّت 
ُ
نَُها َعلَيَُ   لَََُ   قَاَل  .ال ٌس  َِ

ُ
�َ  يَا بَأ َِ

َ
نِ َ  َ َِ  بَابًا اََ ََُنَهَ  بََُنََ   إِنّ  ،الُُمُؤ

لًَقا ُِ َمرُ  قَاَل  .َُ يُُ�َتُ  َُ
َ
َاُ   َ

ُ
مُ  ال

َ
َ  َُ ُفتَ َمرُ  قَاَل  .يُُ�َتُ  بَُل  قَاَل  َُ لََ   الَ  إًِذا َُ ُِ بًَدا َُ

َ
 قُلُُت  .َ

َجُل 
َ
َفةَ  قُلُنَا .َ َُ َرانَ  ِلَُذ

َ
َمرُ  َ ُعلَمُ  َُ َاَ   ََ

ُ
ُعلَمُ  َكَما َ�َعمُ  قَاَل  ال

َ
نّ  َ

َ
ِّ  َذلَِ  ََ  ،َلُلَةً  َغدٍ  ُ َنَ  َ

َ
َ 

ُِ  لَََُ   َحِديثًا َحّدُ�تُهُ  ِل ََ
َ
نُ  فَِهٌُنَا .بِاْ

َ
َ  ُ

َ
ل
َ
ِن  �َُمأ َاُ   ََ

ُ
َمُرنَا ال

َ
َقًا فَأ ُ  َمُتُ

َ
ل
َ
ِن  َ�َقاَل  فََمأ ََ 

َاُ  
ُ
َمرُ  قَاَل  ال َُ«591F2.  

 حذيفة عن ،حراش بن ر ع عن ،َنصور عن« خرج احلاكم من حديث سفيانأو

 كن عمر قتل فلما ،قر ا إال يز ا  ال مقٌلـال كلرجل عمر زَان   اإلس م كن: قال
 .592F3»بعدا إال يز ا  ال مدبرـال كلرجل

خرج أفقد  :بداً أ ةمر اخلالفأيستقيم  تل القُ  اذإوانه  عثامن ةخالف عىل ةما الداللأو 

نُ « الرتمذي ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ٌُدِ  ُ�نُ  ا نَُصارِّى  الرُّحَِن  ََ
َ
ُخَهِ�ّ  اْ

َ
نُ  اْ َفةَ  ََ َُ ََمانِ  بُِن  ُحَذ

ُ
نّ  ال

َ
َ 

ِ  رَُسوَل  َّ ى :قَاَل  ا ِ
ّ
ُ�مُ  ََُقتُلُوا َحّت  الّماَعةُ  ََُقومُ  الَ  �ِيَِدهِ  َ�ُفِس  ََاَ ََ ا ََ َا إِ ُتَِ�ُ

َ
ت ََ 

ُسيَافُِ�مُ 
َ
َ�رَِث  بِأ اُرُ�مُ  ُ ُ�يَاُ�مُ  ََ  .593F4»ِشَ

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 



 213 فصل چهارم: در روايت احاديث و آثار داله بر خالفت...

 

نُ « احلاكمخرج أفقد  :عثامن ما قوله يف اخلارجني عىلأ  ََ  ّ ِِ
 قَاَل  ِحَراٍش  بُِن  ِر ُ

  اُ�َطلَُقُت 
َ
َفةَ  إِل َُ   اّلاُس  َسارَ  َلَاِلَ  بِالَُمَدايِِن  ُحَذ

َ
ثَُمانَ  إِل ّ  يَا َ�َقاَل  َُ ِِ

ا ِر ُ  قَاَل  قَُوُمَ   َ�َعَل  ََ
نُ  قُلُُت  ّى  ََ

َ
ُل  بَالِِهمُ  َ

َ
نُ  قَاَل  �َُمأ نُُهمُ  َخَرشَ  ََ َِ  

َ
 َخَرشَ  ِ�يَمنُ  رَِجاالً  فََمّميُُت . ُجِل الرّ  َهَذا إِل

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  َ�َقاَل  إَِلُهِ  َّ ُقوُل  ا نُ  :ََ ََماَعةَ  فَاَرَ   ََ
ُ
اَرةَ  ََاُستََذّل  ال ََ َ  لَِقَ  اِإل َّ  ََالَ  ا

ُ  ََُجهَ 
َ
 .594F1»ِعنَُدهُ  ل

فلذلك مل جتتمع عليه  ال ةمألاولكن  ةن عليا حقيق باخلالفأ عىل ةما الداللأو 

 بن عثمان عن ،اهللا عٌد بن ش� « خرج احلاكم من طريقأفقد  :يستخلفه النبي

 علينا؟ استخلفت لو ،اهللا رسول يا :قالوا :قال حذيفة عن ،سلمة بن خقي  عن ،عم�
 علينا استخلفت لو :قالوا » العذا  ب�م ي�ل فتعصوه خليفة علي�م َستخلف إن :قال
َه علي�م فهَستخل إن  :قال ،ب�ر َبا  لو :قالوا  جمده   ضعيفا اهللا َمر   قو�ا تد

َه علي�م َستخلفه إن :قال ،عمر علينا استخلفت  لوَة اهللا   يأخذه ال ََينا قو�ا تد
َه يفعلوا َِن ،يفعلوا ال إن�م :قال ،عليا علينا استخلفت لو :قالوا  اليم  َهديا ها يا تد
 .595F2»ممتقيمـال الطر�  ب�م �مل 

خرج أفقد  :لدولة ملته نه النبيا ما يدل عيل خالفتهم ومن الرتتيب الذي بيّ مأو 

عن العمان بن تَ� عن « امحد يف مسند النعامن بن بشري من حديث حبيب بن سامل

ا ِ�يُ�مُ  اّلٌُّوةُ  يَُ�ونُ  قال رسول اهللا حذيفه قال ُ  َخاءَ  ََ َّ نُ  ا
َ
 اءَ خَ  إَِذا يَُرَ�ُعَها ُ�مّ  يَُ�ونَ  َ

نُ 
َ
نَُهاِش  َعَ  ِخ َفَةٌ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  يَُرَ�َعَها َ ا َ�تَُكونُ  اّلٌُّوةِ  َِ ُ  َخاءَ  ََ َّ نُ  ا

َ
 إَِذا يَُرَ�ُعَها ُ�مّ  يَُ�ونَ  َ

نُ  َخاءَ 
َ
  يَُ�ونُ  ُ�مّ  يَُرَ�َعَها َ

ً
ا َ�يَُكونُ  َعّضا ُملُن ُ  َخاءَ  ََ َّ نُ  ا

َ
نُ  َخاءَ  إَِذا يَُرَ�ُعَها ُ�مّ  يَُ�ونَ  َ

َ
َ 
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  يَُ�ونُ  ُ�مّ  يَُرَ�َعَها
ً
ّ�ةً  ُملُن ا َ�يَُكونُ  َجُبِ ُ  َخاءَ  ََ َّ نُ  ا

َ
نُ  َخاءَ  إَِذا يَُرَ�ُعَها ُ�مّ  يَُ�ونَ  َ

َ
 يَُرَ�َعَها َ

نَُهاِش  َعَ  ِخ َفَةٌ  يَُ�ونُ  ُ�مّ   .596F1»َسَكَت  ُ�مّ . » ُ�ٌُّوةٍ  َِ
  روايت):  )2ومن مسند ابي ذر

 محب الطربي بروايات شتيـفقد ذكر ال :ةثالثال ةخالف الظاهر عىلما التعريض أ

َحده فاغتنمت َممجد فرَيت ـعن سو�د بن بر�د المل� قال  خلت ال« باذر جالماً فيه 
بدا اال َقول لعثمان َبداً اال خ�اً ال َقول لعثمان َ ذل  فذكر بعض القوم عثمان فقال ال

ايٌع خلواَ رسول  اً بعد شٍء رَيته عند رسول هللابداً اال خ�َخ�اً ال اقول لعثمان 
له إ انت� ال موضع كذا َ�ذا فجل  فانتهيُت  م َنه فخرش ذاَ يوم حتيعلا َ اهللا

َجلمت  بو �ر َذ جاء إ ،اهللا َرسول :باذر َا جاء ب  قلتَله فقال يا إفملمت عليه 
َجل  عن يم  رسول اهللا قال اهللا َرسول ثم جاء  باب�ر َا جاء ب َفقال يا  فملم 
َجل  عن يم   قال اهللا َرسول ثم جاء  ؟ب ب�ر فقال يا عمر َا جاء ب َعمر فملم 

َجل  عن يم  عمر فقال يا عثمان َا جاء ب  قال اهللا َرسول قال فتناَل  عثمان فملم 
ٌا َسٌع حصياَ  الب حن حت سمعت من حنَناً َ �مع حصياَ فوضعهن   كفه فم
 ب ب�ر فمٌحن حتَفوضعهن   يد  الحل ثم َضعهن فخرسن فتناَمن البلن  

  يد عمر  فوضعهن سمعت من حنَنا كحن  الحل ثم َضعهن فخرسن فتناَمن الب
 سمعت من حنَنا كحن  الحل ثم َضعهن فخرسن فتناَمن الب فمٌحن حت

حن  الحل ثم َضعهن سمعت من حنَنا ك فوضعهن   يد عثمان فمٌحن حت
 .597F2»فخرسن

خرج احلاكم من حديث هشام بن أفقد  :نّ مر وسَ أقتدي به فيام ث يُ ما ان عمر حمدَّ أو 

 عن ،الارث بن غضيف عن ،مكحول عن ،إسحا  بن َُمد ،عج ن ابنعن «الغاز 
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 فت يا :فقال ،ذر َبو فتٌعه :قال ،الفت نعم :عمر فقال ،عمر ع فت مر :قال ذر َب
 ،ال :قال ،ل استِفر :قال اهللا رسول صاح  ََنت ل  َستِفر ذر َبا يا :فقال ،ل استِفر

: يقول اهللا رسول سمعت َِ� ،الفت نعم :فقال ،عمر ع مرَر إن  :فقال ،تب� ََ
 .598F1»َقلٌه عمر لمان ع ال  جعل اهللا إن

 (ا روايت): ومن مسند مقداد ابن االسود 

 ُ�نَ  ُسلَيُمَ « خرج امحد من حديثأفقد  :يدي اخللفاءأ عىلة الظاهر  تعاىلما مواعيد اهللاأ

ُسوَ ِ  ُ�نَ  الُِمُقَدا َ  َسِمُعُت  قَاَل  َعِمرٍ 
َ
ُقوُل  اْ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  ََ َّ ُقوُل  ا ٌَُق  الَ  :ََ  َهُهرِ  َعَ  ََ

رُِض 
َ
َدرٍ  َ�يُُت  اْ الَ  ََ َ رٍ  ََ ََ599F

ُ َخلَهُ  إِالّ  2
َ
َ  ُ َّ َُ  َعِز�زٍ  بِِعزّ  اإلُِسَ مِ  َمةَ َكِ  ا

َ
ا َذِلٍل  ُذّل  َ َّ  يُِعّزُهمُ  إِ

 ُ َّ نُ  َ�يَُجَعلُُهمُ  ا ُهِلَها َِ
َ
َ  َُ

َ
 .600F3»لََها َ�يَِدينُونَ  يُِذلُّهمُ  َ

 روايت):  )1ومن مسند خباب ابن االرت

 سمعيلبويعيل من حديث اأخرج أفقد  :يدي اخللفاءأ عىل ةالظاهر ما مواعيد اهللاأ

نُ « نُ  قََُِ   ََ ٌّاٍ   ََ يََُنَا قَاَل  َخ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ تَوَّسدٌ  ََُهوَ  ا َكُعٌَةِ  ِهّل  ِف  بُرَُ ةً  َُ

ُ
َكُونَا ال ََ  إَِلُهِ  فَ

الَ  َ�ُقلُنَا
َ
الَ  َلَا �َُميَنُِصُ  َ

َ
َ  يَُدُعو َ َّ َُمّرا فََجلََ   َلَا ا نُ  َكنَ  قَدُ  :َ�َقاَل  ََُجُههُ  ُُ  يُؤَُخذُ  ٌُلَُ�مُ ََ  ََ

ُ  َ�يُُحَفرُ  الرُّجُل 
َ
رُِض  ِف  ل

َ
ارِ  يُُؤَ�  ُ�مّ  اْ ََ ِسهِ  َعَ  َ�يُُجَعُل  بِالُِمنُ

ُ
تَُ ِ  َ�يُُجَعُل  َرَ ََ ا فُِر فُهُ  ََ  يَُصِ

نُ  َذلَِ   ُُ  ِ ينِهِ  ََ ََ ُ�ُم اِط  ََ ََ ُم
َ
َِديدِ  بِأ

ُ
ا ال ُظِمهِ  ُ َنَ  ََ نُ  ََ ُمٍ  َِ

َ
ا َََعَصٍ   ل فُ  ََ نُ  َذلَِ   هُ يَُصِ ََ 

ِ  ِ يِنهِ  َّ ا ُ  َلُِتّمنّ  ََ َّ ُمرَ  َهَذا ا
َ
ا الّراِكُ   �َِم�َ  َحّت  اْ ََ  َصنَُعاءَ  َ�ُ َ  ََ َمُو ا َََحُضَ  إِالّ  َ�َاُ   ََ

 َ َّ   ا
َ
يَُ   َََعال َّ ا لَِكّنُ�مُ  َ�نَِمهِ  َعَ  ََ  .601F4»ََُعَجلُونَ  ََ

  ت):رواي  )5ومن مسند بريده اال سلمي
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ٌُدُ عن الم  بن َاقدي عن « خرج امحدأفقد  :بابكر صديق ومها شهيدانأما ان أ ََ 

 ِ َّ نُ  بَُر�َُدةَ  ُ�نُ  ا �ِيهِ  ََ
َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َعهُ  ِحَراءٍ  َعَ  َجالِماً  َكنَ  ا ََ بُو ََ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ثَُمانُ  ََ َُ ََ 

ٌََُل  َ�تََحّركَ 
ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ال َّ ّ  إِالّ  َعلَيَُ   لَََُ   فَإِنّهُ  ِحَراءُ  اُ�ٌُُت  :ا ِِ

َُ  نَ
َ
َُ  ِصّديٌ   َ

َ
َ 

 .602F1»َخِهيدٌ 

نُ « خرج امحدأفقد  :ما حديث القرونأو  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ِس�ُ  ُكنُُت  قَاَل  َمَولَةَ  بُِن  ا
َ
عَ  َ ََ 

ّ  بَُر�َُدةَ  َِ
ُسلَ
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  َ�َقاَل  اْ َّ ُقوُل  ا ةِ  َهِذهِ  ُ�ُ خَ  :ََ َّ

ُ
َقُرنُ  اْ

ُ
ينَ  ال ِ

ّ
نَا بُِعثُُت  اَ

َ
 ِ�يِهمُ  َ

ينَ  ُ�مّ  ِ
ّ
ينَ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ ِ

ّ
ينَ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ ِ

ّ
ٌُِ   قَُومٌ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ َُُهمُ  �َُم َماَ�ُهمُ  َخَهاَ  َُ

َ
َ 

َماُ�ُهمُ  َُ
َ
ََُهمُ  َََ  .603F2»َخَهاَ 

ٌُدُ عن « خرج امحدأمه فقد ما حديث االماأو  َمُ�ٍ  ُ�نُ  الَُمِلِ   ََ نُ  بَُر�َُدةَ  ابُِن  َعِن  َُ ََ 

�ِيهِ 
َ
ِ  رَُسوُل  َمرَِض  قَاَل  َ َّ بَا ُمُرَا :َ�َقاَل  ا

َ
ةُ  َ�َقالَُت . بِاّلاِس  يَُصّ�  بَُ�رٍ  َ ََ ِ ِ  رَُسوَل  يَا َع� َّ  ا

ِب  إِنّ 
َ
يٌ   رَُجٌل  َ َِ بَا ُمُرَا :َ�َقاَل . َر

َ
َُ  فَإِنُّ�نّ  بِاّلاِس  يَُصّ�  بَُ�رٍ  َ مّ . يُوُسَف  َصَواِحٌَا

َ
بُو فَأ

َ
َ 

 .604F3»اّلاس بَُ�رٍ 

ِِ  ََاقِدٍ  ُ�نُ  ُحَمُ ُ عن « خرج امحدأفقد  :ما مناقب عمرأو 
ُخَبَ
َ
ٌُدُ  َ ََ  ِ َّ  بَُر�َُدةَ  ُ�نُ  ا

ِب  َسِمُعُت  قَاَل 
َ
ُقوُل  بَُر�َُدةَ  َ ََ  ََ ُصٌَ

َ
ِ  رَُسوُل  َ َّ   َسٌَُقتَِ�  بِمَ  بَِ ُل  يَا :َ�َقاَل  بَِ الً  فََدَع  ا

َ
 إِل

َّنةِ 
ُ
ا ال َّنةَ  َ َخلُُت  ََ

ُ
ُّ  ال تََ   َسِمُعُت  إِالّ  ََ ََ َخ َُ ِِ  َخ ا ََ

َ
َ  ِّ َارَِحةَ  َ َخلُُت  إِ

ُ
َّنةَ  ال

ُ
 فََمِمُعُت  ال

تََ   ََ َخ َُ ََيُُت  َخ
َ
نُ  قَُصٍ  َعَ  فَأ َقُصُ  َهَذا لَِمنُ  َ�ُقلُُت  ُمُشٍِ   ُمُريَِفعٍ  َذَهٍ   َِ

ُ
نَ  لِرَُجٍل  قَالُوا ال َِ 

َعَرِ  
ُ
نَا قُلُُت . ال

َ
َ  ّ ِِ َقُصُ  َهَذا لَِمنُ  َعَر

ُ
نَ  لِرَُجٍل  قَالُوا ال نُ  الُُمُمِلِم َ  َِ ةِ  َِ َّ

ُ
َّمدٍ  َ نَا قُلُُت . ُُ

َ
 فَأ

َّمدٌ  َقُصُ  َهَذا لَِمنُ  ُُ
ُ
َ  بُِن  ِلُعَمرَ  قَالُوا ال

ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . ّطاِ  ال َّ يَُ   لَُوالَ  ا َمرُ  يَا َ�ُ�َ َُ 
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َخلُُت  َ
َ
َقُصَ  ل

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل . ال َّ ا ا رَ  ُكنُُت  ََ ََ

َ
قَاَل  قَاَل . َعلَيَُ   ْ   َسٌَُقتَِ�  بِمَ  :ِلَِ لٍ  ََ

َ
 إِل

َّنةِ 
ُ
ا قَاَل . ال ُحَدثُُت  ََ

َ
َُ  إِالّ  َ

ُ
َعتَُ ِ  َََصلّيُُت  يَوَّضأ

ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َر� َّ  .605F1»بَِهَذا ا

ٌُدُ عن حم  « خرج امحدأو ََ  ِ َّ نُ  بَُر�َُدةَ  ُ�نُ  ا �ِيهِ  ََ
َ
نّ  َ

َ
ةً  َ ََ

َ
يَُت  َسوَُ اءَ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  ا

نُ  ََرََجعَ  اِز�هِ  َ�ُعِض  َِ َِ ِّ  َ�َقالَُت  ََ َُ  ُكنُُت  إِ ُ  رَّ كَ  إِنُ  نََذُر َّ   َصاِلاً  ا
َ
ُضَِ   نُ َ

َ
 ِعنَُدكَ  َ

ِِنُ  فَاُ�َعِ�  َ�َعلُِت  ُكنُِت  إِنُ  :قَاَل . بِاّلّ   َ ُت . ََُفَعِ�  فَ َ  ََُفَعِ�  لَمُ  ُكنُِت  ََ بُو فََدَخَل  فََضَ
َ
َ 

ِ�َ  بَُ�رٍ  ِ�َ  َ�ُ�ُهُ  َََ َخَل  يَُضُِ   ََ َمرُ  َ َخَل  ُ�مّ  يَُضُِ   ََ ِ�َ  اَخلَُفهَ  ُ ّ�َها فََجَعلَُت  قَاَل . َُ ََ 
َقّنَعةٌ  ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . َُ َّ يَُطانَ  إِنّ  :ا َّ نَُ   َلَُفَرُ   ال َمرُ  يَا َِ نَا َُ

َ
 َهُؤالَءِ  َََ َخَل  ُهنَا َها َجالٌِ   َ

نُ  فَلَّما
َ
ا َ�َعلَُت  َ َخلَُت  َ  .»َ�َعلَُت  ََ
  روايت):   )3ومن مسند عقبه ابن عامر 

عن مش  بن عهان عن عقٌه « خرج الرتمذيأفقد  :قتدي برأيهثٌ يُ ما ان عمر حمدّ أ

ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  بن عمر قال قال رسول اهللا َّ َمرَ  لََننَ  َ�ُعِدي نَِبّ  َكنَ  لَوُ   ا  بن َُ
َّطاِ  

ُ
 .606F2»ال

نُ « خرج امحدأفقد  :يدي اخللفاءأ عىل ةما مواعيد الظاهرأو  ِب  ََ
َ
َ  ِ�َُ

ُ
نُ  ال ُقٌَةَ  ََ  بُِن  َُ

نّ  ِمرٍ َع 
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ُهِل  َعَ  فََصّ�  يَُوَاً  َخَرشَ  ا

َ
ُحدٍ  َ

ُ
  انَُصََ   ُ�مّ  الَُميِّت  َعَ  َصَ يَهُ  َ

َ
 إِل

ِّ  :َ�َقاَل  الُِمنَُبِ  607Fفََرٌط  إِ

ِّ  لَُ�مُ  3 ِِ ِّ  َعلَيُُ�مُ  َخِهيدٌ  ََ ِِ ََ  ِ َّ ا ُ�ُظرُ  ََ
َ
ْ  

َ
َوُِض  إِل

ُ
الَ  ال

َ
َ  ِّ ِِ ََ  

 دُ قَ
ُعِطيُت 

ُ
َ  ََ َِي َفا رُِض  َخَزايِِن  ََ

َ
َُ  اْ

َ
َ  ََ َِي َفا رُِض  ََ

َ
ِّ  اْ ِِ ََ  ِ َّ ا ا ََ َخاُ   ََ

َ
نُ  َعلَيُُ�مُ  َ

َ
ُ�وا َ  �ُُشِ

لَِكّ�  َ�ُعِدى َخاُ   ََ
َ
نُ  َعلَيُُ�مُ  َ

َ
 .608F4» ِ�يَها ََنَافَُموا َ
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نُ « بن احلارث خرج امحد من حديث عمروأو  ِب  ََ
َ
َ  ّ نُ  َعِ

قُ  ََ نّهُ  َعِمرٍ  بُِن  ٌَةَ َُ
َ
 قَاَل  َ

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  َّ َُ  :قَاَل  ا رَُضونَ  َعلَيُُ�مُ  َستُُفتَ
َ
َ�ُ�ِفيُ�مُ  َ ََ  ُ َّ ُعِجزُ  فَ َ  ا َحُدُ�مُ  َُ

َ
َ 

نُ 
َ
ُسُهِمهِ  يَلُُهوَ  َ

َ
 .»بِأ

  روايت):  )2نهيومن مسند سف 

خرج الرتمذي أفقد  :عليهم ةالواقع ةمدــمن رضب ال ةربعاأل ةخالف ما ما يدل عىلأ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َسِفينَةُ  َحّدثَِ�  قَاَل  ُجَُهانَ  بُِن  َسِعيدِ « من حديث َّ ِ َفَةُ  :ا
ُ
ِت  ِف  ال َّ

ُ
َ 

ُمِمُ   َسِفينَةُ  ِل  قَاَل  ُ�مّ . َذلَِ   َ�ُعدَ  ُملٌُ   ُ�مّ  َسنَةً  ثََ ثُونَ 
َ
ِب  ِخ َفَةَ  َ

َ
 َمرَ َُ  ََِخ َفَةَ  بَُ�رٍ  َ

ثَُمانَ  ََِخ َفَةَ  ُمِمُ   ِل  قَاَل  ُ�مّ . َُ
َ
ّ  ِخ َفَةَ  َ  َ�ُقلُُت  َسِعيدٌ  قَاَل . َسنَةً  ثََ ِ� َ  فَوََجُدنَاَها قَاَل . َعِ

 ُ
َ
يّةَ  بَِ�  إِنّ  ل ََ

ُ
ُمونَ  َ َُ نّ  يَُز

َ
ِ َفَةَ  َ

ُ
 َشّ  نُ َِ  ُملُوكٌ  ُهمُ  بَُل  الّزُرقَاءِ  َ�نُو َكَذبُوا قَاَل . ِ�يِهمُ  ال

 .609F1»الُُملُوكِ 

عن سعيد بن « خرج احلاكمأفقد  :ميزانـمن رؤيا ال ةالثالث ةخالف ما ما يدل عىلأو 

 َصحابه ع َقٌل ثم ،الصٌَ ص� إذا اهللا رسول كنم سلمه قال َجهان عن سفينه مو� 
 َنا :رجل فقال  ؟رؤ�ا رَى َي�م: فقال ،يوم ذاَ فص� :قال  ؟رؤ�ا الليلة رَى َي�م: فقال
 َن ب�ر َبو ََضع ،كفة   فوضعت ،المماء َن به  ل َ�انا كأن ،اهللا رسول يا رَيت
 الطا  بن بعمر فجء ،مننه ب�ر َبو َيرك فرفعت ،ب�ر بأب فرجحت ،َخرى كفة
ْخرى الكفة   فوضع  الكفة   فوضع بعثمان َجء ،ب�ر َبو فرفع ،ب�ر َبو به فرجَ ،ا
ْخرى  رسول َجه فتِ� :قال ،م�انـال َرفع َعثمان عمر رفع ثم ،بعثمان عمر فرجَ ،ا
 ل فقال :جهان بن سعيد قال ملن ي�ون ثم ،عَا ث ثون الٌوة خ فة :قال ثم اهللا

 .»ا َست ،عثمان عشة َاثنت ،عمر َعش ،ب�ر َب سنت َمم  :سفينة
  روايت):  )2 ومن مسند عرباض بن ساريه 
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خرج ابن ماجه من حديث عبدالرمحن أفقد  :تباع سنن اخللفاء الراشديناما وجوب ا

نُ « بن مهدي َ�ةَ  ََ َِ َعا
ٍَ  بُِن  َُ نُ  َصاِل ٌِيٍ   بُِن  َضُمَرةَ  ََ نُ  َح ٌُدِ  ََ ُمٍرَ بُِن  الرُّحَِن  ََ ََ  ّ َِ

 الّملَ

نّهُ 
َ
ِعُر َاَض  َسِمعَ  َ

ُ
ُقوُل  َساِرَ�ةَ  ُ�نَ  ال َظنَا ََ ََ ِ  رَُسوُل  ََ َّ نَُها َذَرفَُت  َموُِعَظةً  :ا ُعيُونُ  َِ

ُ
 ال

ََِجلَُت  نَُها ََ ُقلُوُ   َِ
ُ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُنَا ال َّ  قَدُ  :قَاَل  إَِلُنَا ََُعَهدُ  َ�َماَذا ُموَّ ٍع  لََموُِعَظةُ  َهِذهِ  إِنّ  ا

تُُ�مُ 
ُ
َيَُضاءِ  َعَ  يََر�

ُ
نَُها يَِز�غُ  الَ  َكنََهارَِها َلُلَُها ال نُ  َهالٌِ   إِالّ  ِدىَ�عُ  ََ نُُ�مُ  يَِعُش  ََ َِ 

نُ  َعَرُ�تُمُ  بَِما َ�َعلَيُُ�مُ  َكِثً�ا اُخِت َفًا فََمَ�َى ُلََفاءِ  ََُسّنةِ  ُسنِّت  َِ
ُ
 الَُمُهِديّ َ  الّراِخِدينَ  ال

ِِنُ  بِالّطاَعةِ  َََعلَيُُ�مُ  بِاّلَواِجذِ  َعلَيَُها َعّضوا ًٌُدا ََ ّيا ََ َِ نُ  ّ�َمافَإِ  َحَِ َِ ََمِل  الُُمُؤ
ُ
نِِف  َكل

َ
 اْ

يدَ  َحيُثَُما  .610F1»اُ�َقا َ  َِ

خرج امحد من طريق اسمعيل بن أفقد  :يدي اخللفاءأ عىل ةما مواعيد اهللا الظاهرأو 

نُ « عياش نُ  ُزرَُعةَ  بُِن  َضُمَضمِ  ََ ََ  َِ ُ� ٌَيُدٍ  بُِن  ُشَ  َكنَ  َساِرَ�ةَ  ُ�نُ  الِعُر َاُض  قَاَل  قَاَل  َُ

ّ الّ  ِِ  َُُويَِ�ّيةُ  َََعلَيُنَا الّصّفةِ  ِف  إَِلُنَا َ�ُُرش
ُ
611Fال

ا ََُعلَُمونَ  لَوُ  :َ�يَُقوُل  2 ا لَُ�مُ  ُذِخرَ  ََ ََ 
ا َعَ  َحِزُ�تُمُ  نُُ�مُ  ُزََِى  ََ َلُُفتََحنّ  ََ  .» ََالّرَمُ  فَارُِس  لَُ�مُ  ََ

 
 

 روايت): 2ري (عشومن مسند عبدالرحمن بن غنم اال

من  خرج امحدأفقد  :خالفتهام ىلإ ةشارن رأهيام حجه واإلأويب رأي الشيخني وماتصأ

نُ « حديث عبداحلميد بن هبرام ُخَعِرّى  َ�نُمٍ  ابُِن  َعِن  َحوَُخٍ   بُِن  َخُهرِ  ََ
َ
نّ  اْ

َ
َ  ّ ِِ  قَاَل  اّل

ِب 
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  ْ َُ وَرةٍ  ِف  اُجتََمُعتَُما لَوِ  :ََ َُ ا َم  .612F3»َخالَُفتُُكَما ََ
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عمر يف  بوأ خرجأفقد  :لني دون الطلقاءوّ مهاجرين األـحق ال ةن اخلالفأما أو 

ذا انصفا َن عند إُ مبا الر اء بِ َباهر�ره ََعٌدالرحن بن غنم عي  ان « االستيعاب

َ�ن ما قال مما عجٌاً َنكما كيف جاز عليكما َا جئتما به  ةمعاَ�ـرسول  ل اا 
هل َنصار َمهاجرَن َاْـنه قد بايعه الَعلها خوري َقد علمتما ن �َ لإيدعوان علياً 

َدخل  ّي َمن لم يٌايعه َ ضيه خٌ� من كرهه ََن بايعه خ�الجاز َالعرا  َان َن ر
حزا  بوه رؤس اََْهو َ ة�وز مم ال ف   الَوري َهو َن الطلقاء اَين ال ةمعاَ�ـل

 .613F1»ب  يديه فندَا ا مم�هما َيابا
 روايت):  )1يومن مسند ابي اروي الدوس 

خرج احلاكم من أفقد  :يدهيامأ وان مواعيد اهللا لنبيه يظهر عيل امخالفته ما ما يدل عىلأ

ِب  بن ُسَهيُِل « طريق
َ
َ ، ٍَ نُ  َصاِل َّمدِ  ََ نُ  إِبَُراِهيَم، بن ُُ ِب  ََ

َ
ٌُدِ  بن َسلََمةَ  َ نُ  الرُّحَِن، ََ ِب  ََ

َ
َ 

ََى ُر
َ
َ  َُ ،اّل عَ  ُكنُُت :قَاَل  ِسّ ِ  رَُسولِ  ََ َّ بُو َ�َطلَعَ  َجالًِما ا

َ
َمُر، بَُ�ٍر، َ َُ َُمدُ : َ�َقاَل  ََ

ُ
ِ  ال ّ َِ 

ي ِ
ّ
يَّدِ�  اَ

َ
 .»بِِهَما َ

  روايت):  )1 ومن مسند ابي امامه الباهلي

 رجل َسأل :يقول مكحوال سمعت :قال ،عم� بن موس« خرج احلاكم من حديثأ

ر   َّ  � ف إِعّ ﴿: اهللا قول عن رۡ  هو ٰ م  ٰ  �لو و ِجۡ�ِ  هو ل ٮ  � ۡ � َِحو و  ؤۡ ُ  حدث� :قال .]4[التحريم:  ﴾ِمدِ�مو
 .614F2»َعمر ب�ر َبو مؤَن ـال َصالَ ،َجب�ل ،مواله اهللا :قال كما َنه ََاَة َبو

 روايت):  )1االشجعي ومن مسند سالم بن عبيد 

نُ « ابن ماجه من حديث نبيط بن رشيط خرجأ :يب بكر الصديقأمامه أحديثه يف  ََ 

ٌَيُدٍ  بُِن  َسالِمِ  َ  قَاَل  َُ َِ ُغ
ُ
ِ  رَُسولِ  َعَ  َ َّ فَاَ   ُ�مّ  َمَرِضهِ  ِف  ا

َ
َِ  :َ�َقاَل  َ َحَضَ

َ
 قَالُوا. الّصَ ةُ  َ
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ُمُرَا فَلُيُؤَّذنُ  بَِ الً  ُمُرَا :قَاَل . َ�َعمُ  بَا ََ
َ
َُ  - بِاّلاِس  فَلُيَُصّل  بَُ�رٍ  َ

َ
َ  ُ�مّ . - لِلّناِس  َ َِ ُغ

ُ
 َعلَيُهِ  َ

فَاَ  
َ
َِ  َ�َقاَل  فَأ َحَضَ

َ
ُمُرَا فَلُيُؤَّذنُ  بَِ الً  ُمُرَا :قَاَل . َ�َعمُ  قَالُوا. الّصَ ةُ  َ بَا ََ

َ
 فَلُُيَصّل  بَُ�رٍ  َ

َ  ُ�مّ . بِاّلاِس  َِ ُغ
ُ
فَاَ   َعلَيُهِ  َ

َ
َِ  َ�َقاَل  فَأ َحَضَ

َ
 فَلُيُؤَّذنُ  بَِ الً  ُمُرَا :قَاَل . َعمُ �َ  قَالُوا. الّصَ ةُ  َ

ُمُرَا بَا ََ
َ
ةُ  َ�َقالَُت . بِاّلاِس  فَلُيَُصّل  بَُ�رٍ  َ ََ ِ ِب  إِنّ  َع�

َ
ِسيٌف  رَُجٌل  َ

َ
ٌُِك  الُُمَقامَ  َذلَِ   قَامَ  فَإَِذا َ ََ 

ََ  فَلَوُ  �َُمتَِطيعُ  الَ  َمُر
َ
َ  ُ�مّ . َ�ُ�َهُ  َ َِ ُغ

ُ
فَاَ   َعلَيُهِ  َ

َ
ُمُرَا فَلُيُؤَّذنُ  بَِ الً  ُمُرَا :اَل َ�قَ  فَأ بَا ََ

َ
 بَُ�رٍ  َ

َُ  يُوُسَف  َصَواِحُ   فَإِنُّ�نّ  بِاّلاِس  فَلُيَُصّل 
َ
َ  َُ ِمرَ  قَاَل . يُوُسَف  َصَواِحٌَا

ُ
ّذنَ  بَِ ٌل  فَأ

َ
ِمرَ  فَأ

ُ
َََ 

بُو
َ
ِ  رَُسوَل  ِإنّ  ُ�مّ  بِاّلاِس  فََصّ�  بَُ�رٍ  َ َّ نُ  ِل  اُ�ُظُرَا :َ�َقاَل  ِخّفةً  َََجدَ  ا يِّ�ئُ  ََ

َ
. َعلَيُهِ  َ

 َُ   آَخرُ  ََرَُجٌل  بَِر�َرةُ  فََجاَء
َ
بُو َرآهُ  فَلَّما َعلَيُِهَما فَايَّ�أ

َ
َُ  َذَهَ   بَُ�رٍ  َ   ِلَنُُك

َ
أ ََ َُ
َ
نِ  إَِلُهِ  فَأ

َ
َ 

َننََ   اُ�ٌُُت  ِ  رَُسوُل  َجاءَ  ُ�مّ  ََ َّ   َجلََ   َحّت  ا
َ
ِب  َجنُِ   إِل

َ
بُو قََض  َحّت  بَُ�رٍ  َ

َ
 بَُ�رٍ  َ

ِ  رَُسوَل  إِنّ  ُ�مّ  َصَ يَهُ  َّ ٌَِض  ا
 .615F1»قُ

  روايت):  )1شجعيومن مسند عرفجه األ 

خجع قال بن َال  عن عرفجه اْ ةعن قطيٌ« عمر بوأخرج أفقد  :ما حديث الوزنأ

زن ثم َزن ر فوَ زن ابو �َُ  ،ةصحاب الليلَالفجر ثم جل  فقال َزن  بنا الب ص�
 .»َهو رجل صالَ عمر فوزن ثم َزن عثمان فخّف 

 
  روايت): 1( ومن مسند عياض بن حمار المجاشعي 

 خرج مسلمأفقد  :هبم وعجمهمتهم عرَ رض فمقَ رض األأ ىلإن اهللا نظر أحديثه يف 

نُ « يَاِض  ََ ّ  ِحَارٍ  بُِن  َِ ِِ نّ  الُُمَجاِخ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ََ  قَاَل  ا الَ  :ُخُطٌَِتهِ  ِف  مٍ يَوُ  َذا

َ
ِّ  إِنّ  َ ِِ  َر َمَر

َ
َ 

نُ 
َ
َعلَّمُ�مُ  َ

ُ
ا َ ِِ  َعلَّمِ�  ِمّما َجِهلُتُمُ  ََ الٍ  ُكّ  َهَذا يَُو َلُتُهُ  ََ

َ
ًٌُدا � ِّ  َحَ ٌل  ََ ِِ  َخلَُقُت  ََ

ِِّ�ُهمُ  ُكُّهمُ  ُحنََفاءَ  ِعٌَاِ ى ََتُُهمُ  ََ
َ
يَاِط ُ  َ َّ ُت  ِ يِنِهمُ  نُ ََ  فَاُجتَاَلُُهمُ  ال ََ ا َعلَيُِهمُ  َََحّر ُحلَلُُت  ََ

َ
َ 

َُُهمُ  لَُهمُ  َمَر
َ
نُ  َََ

َ
ُ�وا َ ا ِب  �ُُشِ نُِزُل  لَمُ  ََ

ُ
ِِنّ  ُسلَُطانًا بِهِ  َ ََ  َ َّ   َ�َظرَ  ا

َ
ُهِل  إِل
َ
رُِض  َ

َ
 َ�َمَقتَُهمُ  اْ
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نُ  َ�َقايَا إِالّ  َََعَجَمُهمُ  َعَرَ ُهمُ  ُهِل  َِ
َ
ِكتَاِ   َ

ُ
قَاَل  ال ُ�تَِليََ   َ�َعثُتَُ   إِّ�َما ََ

َ
ُ�تَِ�َ  ْ

َ
ُت  بَِ   َََ

ُ
نَُزل
َ
َََ 

ِملُهُ  الَ  ِكتَابًا َعلَيَُ   ُِ 616Fالَُماءُ  ََ

ُقَرُؤهُ  1 َ�ُقَظانَ  نَايًِما ََ ِِنّ  ََ ََ  َ َّ ِِ  ا َمَر
َ
نُ  َ

َ
َحّرَ   َ

ُ
ا َ ًَ ُ  َ�ُقلُُت  قَُر�

وا إًِذا رَّ   ُِ ثُلَ ِس  ََ
ُ
ةً  َ�يََدُعوهُ  َرَ ِزكَ  ََاُغُزُهمُ  اُستَُخرَُجوكَ  َكَما اُستَُخرُِجُهمُ  َل قَا ُخُبَ ُِ نُِف ُ  ُ�

َ
َََ 

ا ََاُ�َعُث  َعلَيَُ   فََمنُنُِفَ   ًَ ثُلَهُ  َخَُمةً  َ�ٌَُعُث  َجَُ قَايُِل  َِ َطاَعَ   بَِمنُ  ََ
َ
نُ  َ  .617F2»َعَصاكَ  ََ

  روايت):  )1 االسلمي بومن مسند ربيعه بن كع

خرج امحد من حديث أ :صحابهأو عند النبي يب بكر الصديقأ ةحديثه يف منزل

ِ  رَُسوَل  إِنّ  قَاَل  ُ�مّ « :خرهآ سلمي فذكر حديثاً طويالاأل ةعن ربيع اجلوين يب عمرانَ أ َّ  ا

 ِِ َطا
َُ رُضاً  َذلَِ   َ�ُعدَ  ََ

َ
َطى َ َُ

َ
بَا َََ

َ
رُضاً  بَُ�رٍ  َ

َ
َ  َِ 618Fِعُذ ِ  ِف  فَاُختَلَُفنَا اّلُ�يَا َََجاَء

ُلَةٍ  3
َ
� 

نَا ُقلُُت �َ 
َ
قَاَل . َحّدى ِف  �َِى  َ بُو ََ

َ
ِب  ََ َُ َ  بََُِ�  فََننَ . َحّدى ِف  �َِى  بَُ�رِ  َ

َ
 ِل  َ�َقاَل  َكَمٌ  بَُ�رٍ  َ

بُو
َ
نَِدمَ  َكِرَهَها َكَِمةً  بَُ�رٍ  َ ّ  رُ ّ  َر ِيَعةُ  يَا ِل  َ�َقاَل  ََ ثُلََها َعَ  �َ قُلُُت  قَاَل . قَِصاصاً  يَُ�ونَ  َحّت  َِ

ُ�َعُل 
َ
بُو َ�َقاَل . َ

َ
ََُقولَنّ  بَُ�رٍ  َ َ�  َُ

َ
نّ  َ ََ ُستَُعِد

َ
ِ  رَُسوَل  َعلَيَُ   ْ َّ نَا �َا َ�ُقلُُت . ا

َ
 قَاَل . بَِفاِعٍل  َ

َرفََض  رَُض  ََ
َ
بُو ََاُ�َطلََ   اْ

َ
  بَُ�رٍ  َ

َ
ّ  إِل ِِ يُلُوهُ  ََاُ�َطلَُقُت  اّل

َ
نُ  نَاٌس  فََجاءَ  َ ُسلَمَ  َِ

َ
 ِل  َ�َقالُوا َ

ُ  مَ �َحِ  َّ بَا ا
َ
ّى  ِف  بَُ�رٍ  َ

َ
ءٍ  َ ِ  رَُسوَل  َعلَيَُ   �َُمتَُعِدى َشُ َّ ا لََ   قَاَل  ََُهوَ  ا  َ�ُقلُُت . قَاَل  ََ

يَُدُرَنَ 
َ
ا َ بُو َهَذا َهَذا ََ

َ
َ  َهَذا الّصّديُ   بَُ�رٍ  َ ِِ  الَ  إِيّاُ�مُ  الُُمُمِلِم َ  َخٌََُةِ  ُذَ َََهَذا اثُنَُ ِ  ثَا

ِِ  َ�َ�َاُ�مُ  يَلُتَِفُت  َ نُُصُ
َضَ   َعلَيُهِ  ََ ُِ ِتَ  َ�يَ

ُ
ِ  رَُسوَل  َ�يَأ َّ َضَ   ا ُِ َضٌِهِ  َ�يَ َِ َضَ   ِل ُِ ُ  َ�يَ َّ  ا

ٌِِهَما َََجّل  َعزّ  َض
َِ ا قَالُوا َر ِيَعةَ  َ�يُُهِلَ   ِل ُمُرنَا ََ

ُ
بُو اُ�َطلََ   قَاَل . رُِجُعوا قَاَل  يَأ

َ
  بَُ�رٍ  َ

َ
 رَُسولِ  إِل

 ِ َّ ٌُِعتُهُ  ا َت  َحّت  ََُحِدى َ�تَ
َ
َ  ّ ِِ َِديَث  فََحّدثَهُ  اّل

ُ
ّ  فََرَ�عَ  َكنَ  َكَما ال

َ
َسهُ  إِل

ُ
 يَا :َ�َقاَل  َرَ

ا َر ِيَعةُ  لِلّصّديِ   لََ   ََ ِ  رَُسوَل  يَا قُلُُت . ََ َّ  �ُُل  ِل  َ�َقاَل  َكِرَهَها َكَِمةً  ِل  قَاَل  َكَذا َكنَ  َكَذا َكنَ  ا
َ�يُُت . قَِصاصاً  يَُ�ونَ  َحّت  قُلُُت  َكَما

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  .فَأ َّ َجُل  :ا

َ
لَِ�نُ  َعلَيُهِ  يَرُ ّ  فَ َ  َ  قُُل  ََ

                                           
 تواند. نمي كنايه از اين است كه هيچ قدرت اين كتاب را از بين برده -1
2- 
3- 



 223 فصل چهارم: در روايت احاديث و آثار داله بر خالفت...

 

ُ  َ�َفرَ  َّ بَا يَا لََ   ا
َ
ُ  َ�َفرَ  َ�ُقلُُت . بَُ�رٍ  َ َّ بَا يَا لََ   ا

َ
ََمنُ  قَاَل . بَُ�رٍ  َ

ُ
  ال

ّ
بُو ََ�
َ
 ََُهوَ  بَُ�رٍ  َ

ٌُِك  ََ«619F1. 
 روايت):  )1من مسند ابي برزه االسلميو 

نُ « خرج امحدأ :قريش ةمامإحديثه يف  ةَ  بُِن  َسّيارِ  ََ ََ ِب  َسَ 
َ
 قَاَل  الّرَ�اِحّ  الُِمنَُهالِ  َ

عَ  َ َخلُُت  ِب  ََ
َ
ِب  َعَ  َ

َ
ّ  بَُرَزةَ  َ َِ

ُسلَ
َ
ِِنّ  اْ ّ  ِف  ََ َِ ُذ

ُ
ئِذٍ  َ ََ ِّ  - قَاَل  - لَُقُرَطُ ِ  يَُو ِِ َ مٌ  ََ ُِ  قَاَل . لَ

بُو َ�َقاَل 
َ
ِّ  بَُرَزةَ  َ ُحَدُ  إِ

َ
َ  َ َّ ِّ  ا

َ
ُصٌَُحُت  َ

َ
ّ  لَِهَذا َاليِماً  َ ََ

ُ
نُ  ال َقايُِل  ُهنَا َها فَُ نٌ  قَُر�ٍُش  َِ  َعَ  َُ

فَُ نٌ  اّلُ�يَا َقايُِل  ُهنَا َها ََ ُعِ�  - اّلُ�يَا َعَ  َُ ٌُدَ  ََ ََانَ  ُ�نَ  الَُمِلِ   ََ  اُ�نَ  َذَكرَ  َحّت  قَاَل  - َمُر
ُزَر ِ 
َ
َحّ   إِنّ  قَاَل  ُ�مّ  قَاَل . اْ

َ
ّ  اّلاِس  َ

َ
ِعَصابَةُ  لََهِذهِ  إِل

ُ
ٌَّدةُ  ال َِميَصةُ  الُُملَ

ُ
نُ  ُ�ُطوُ�ُهمُ  ال ُمَوالِ  َِ

َ
َ 

َِفيَفةُ  الُُمُمِلِم َ 
ُ
نُ  ُهُهورُُهمُ  ََال ايِِهمُ  َِ ََ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل . ِ  َّ َمَراءُ  :ا

ُ
نُ  اْ َمَراءُ  قَُر�ٍُش  َِ

ُ
 اْ

نُ  َمَراءُ  قَُر�ٍُش  َِ
ُ
نُ  اْ لَُهمُ  َحّ   َعلَيُِهمُ  ِل  قَُر�ٍُش  َِ ا َحّ   َعلَيُُ�مُ  ََ ا ثََ ثاً  َ�َعلُوا ََ  َحَكُموا ََ

ُفَعُل  لَمُ  َ�َمنُ  فََوفَُوا َََعَهُدَا فَرَِحُوا ََاُسُتُِحُوا َ�َعَدلُوا نُُهمُ  َذلَِ   ََ ِ  لَُعنَةُ  َ�َعلَيُهِ  َِ َّ  ا
ُجَِع َ  ََاّلاِس  ََالَُمَ يَِ�ةِ 

َ
َ«620F2. 

 
 
 روايت):  )2بن عبسه ومن مسند عمرو 

خرج امحد من حديث سليم بن عامر أ :سالميب بكر الصديق يف اإلأحديثه يف تقدم 

نُ « وغريه ُمِرَ ََ ََيُُت  قَاَل  َعََِمةَ  بُِن  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ 621Fُعَنٍظ بِ  ََُهوَ  ا

نُ  َ�ُقلُُت  3 ٌَِعَ   ََ
 َهَذا َعَ  يَ
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ُمرِ 
َ
ٌُدٌ  ُحرّ  :َ�َقاَل  اْ ََ َعهُ . ََ ََ بُو ََ

َ
َمّ�نَ  َحّت  ارُِجعُ  :ِل  َ�َقاَل  ََ َِ ٌل  بَُ�رٍ  َ َُ  ُ َّ  ا

  .622F1»لِرَُسوِلِ 

ٌُدِ « خرج امحد من طريقأو ِب  بُِن  الرُّحَِن  ََ
َ
ٌُدِ  َ نُ  الرُّحَِن  ََ ُمِرَ ََ  قَاَل  َعََِمةَ  بُِن  ََ

ََيُُت 
َ
َ  ّ ِِ نُ  َ�ُقلُُت  اّل ُمِركَ  َعَ  يَاَ�َعَ   ََ

َ
ٌُدٌ  ُحرّ  :قَاَل  َهَذا َ ََ ُعِ� . ََ بَا ََ

َ
 فََننَ  ََ َِ الً  بَُ�رٍ  َ

ُمٌرَ ُقوُل  ََ يُيُِ�  فَلََقدُ  َذلَِ   َ�ُعدَ  ََ
َ
ِّ  رََ ِِ  .623F2»اإلُِسَ مِ  لَُرُ عُ  ََ

  روايت):  )1ومن مسند سلمان الفارسي

 عن ،النا� الزاع خال بن عمران« خرج احلاكم من طريقأ :قوله يف فضل عمر

 َسا ة ع َتكئ َهو بالطا  بن عمر ع الفارس سلمان  خل :قال ،َال  بن َ� 
  خلت :قال ،اهللا عٌد َبا يا حدثنا :عمر فقال َرسول اهللا صد  :سلمان فقال ،ل فألقاها
 مملم َن َا ،سلمان يا :ل قال ثم إل فألقاها َسا ة ع َتكئ َهو اهللا رسول ع

 . 624F3»ل اهللا غفر إال ل إكراَا َسا ة ل فيلق مملمـال َخيه ع يدخل
 روايت):  )1ومن مسند ذي مخمر

نُ « خرج امحدأ :قريش ةحديثه يف خالف ِب  ََ
َ
نُ  َحّ  َ نّ  ِ�َُمرٍ  ِذى ََ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  :قَاَل  ا

ُمرُ  َهَذا َكنَ 
َ
ُ  َ�َ�ََعهُ  ِحَُ�َ  ِف  اْ َّ نُُهمُ  �َا  .625F4»َََسيعو  إلهم قَُر�ٍُش  ِف  فََجَعلَهُ  َِ

 
  روايت):   )2ومن مسند عوف بن مالك االشجعي

نُ « خرج مسلمأ :الراشده ةحديثه يف صفه اخلالف الٍِ   بُِن  َعوُِ   ََ نُ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ  ا

يِّمِتُ�مُ  ِخيَارُ  :قَاَل 
َ
ينَ  َ ِ

ّ
ٌّوَ�ُهمُ  اَ ِ

ُ
ٌّونَُ�مُ  ت ِ ُُ ُ�َصلّونَ  ََ يَُصلّونَ  َعلَيُُ�مُ  ََ ارُ  َعلَيُِهمُ  ََ ِشَ ََ 
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يِّمِتُ�مُ 
َ
ينَ  َ ِ

ّ
ُضوَ�ُهمُ  اَ ِِ ُضونَُ�مُ  ٌَُُ ِِ ٌُُ� يَلَُعنُوَ�ُهمُ  ََ َ�لَُعنُونَُ�مُ  ََ يَل . » ََ ِ  رَُسوَل  يَا َِ َّ فَ َ  ا

َ
َ 

ا الَ  :َ�َقاَل  بِالّميُِف  مُ ُ�نَابُِذهُ  قَاُموا ََ
َ
َِِذا الّصَ ةَ  ِ�يُ�مُ  َ تُمُ  ََ َُ

َ
نُ  َرَ َاليُِ�مُ  َِ  يَُ�َرُهونَهُ  َخَُئًا َُ

َملَهُ  فَاُكَرُهوا الَ  ََ نُ  يًَدا ََُ�ُِعوا ََ  .»َطاَعةٍ  َِ

خ عن عو  بن َبو ر ة ََمل  بن عم� قال حدث� ـعن عٌدال« عمر بوَخرش ََ
عهم فهو فوقهم رُ الاس جعوا فاذا فيهم رجل فَ  نا َمنام كـي   الآجع انه رخَال  اْ

ِ  :عمر قلت :قال ؟ث ث اذُرٍع قال فقلت َن هذا  نه القالوا الن فيه ث ث خصال ْ ؟مَ ل
َخهيد مميَهد ةانه خليفاليم َ ة�ا    اهللا لوَ باب�ٍر فقصها َقال فات  ممتخلف 

بو �ر اقصُ رؤ�اك قال َه قال فجاء عمر قال فقال ل لِشا ل عمر فدعه إرسل أعليه ف
بو �ر ٌح قال َفلما بلِت خليفٌه ممتخلف ز ر� عمر َ�هر� َقال اسكت يقول هذا َ

 َُ منب قال فدع� َقال اقصُ رؤ�اك ـال بالَام َهو ع فلما كن بعد ََ� عمر مرر
ن �عل� اهللا َنهم قال َرجو قال ا� ْ �ا    اهللا لوَه اليمٍ  فقصصتُها فلما قلت ل ال

ن يعين� ا َا َال� فلما ان َفلما قلت خليفه ممتخلٌف قال قد استخلف� اهللا فله 
غزَ ثم قال ب� يأت َههر�م يِزََن َال َنا ب  َذكَر خهيد مميَهٌد قال ا� ل بالَها ة َ

 .626F1»اهللا اهللا بها ان خاء
 روايت):  )1زني ومن مسند عبداهللا بن مغفل الم

نُ « خرج امحدأ :ةحديثه يف حب الصحاب ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ٌُدِ  بُِن  ا نُ  الرُّحَِن  ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ  بُِن  ا

ّفٍل  َِ َُ  ّ ِِ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  الُُمَز َّ ُصَحاِب  :ا
َ
ٌُّهمُ  َ�َمنُ  َ�ُعِدى َغَرضاً  ََّتِخُذَُهمُ  الَ  َ َح

َ
َ  ِّ  فٌَُِح

ٌّهُ  َح
َ
نُ  مُ َ ََ َضُهمُ  ََ َِ �ُ

َ
ُِِض  َ ٌٌُِ

َضُهمُ  فَ َِ �ُ
َ
نُ  َ ََ ِِ  َ�َقدُ  آَذاُهمُ  ََ نُ  آَذا ََ ََ  ِِ َ  آَذى َ�َقدُ  آَذا َّ نُ  ا ََ ََ 

َ  آَذى َّ ََُخَ   ا
َ
نُ  َ

َ
ُخَذهُ  َ

ُ
 . 627F2»يَأ

 روايت):  )2ومن مسند حفصه زوج النبي
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نُ  اِلٍ خَ عن اب « جخرج امحد من حديث ابن جريأ :حديثها يف فضل عثامن ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ  ا

ِب  بُِن 
َ
ّ  َسِعيدٍ  َ ِِ َمرَ  اُ�نَةُ  َحُفَصةُ  َحّدثَيُِ�  قَاَل  الَُمَد َّطاِ   بُِن  َُ

ُ
ِ  رَُسوُل  َكنَ  قَالَُت  ال َّ ََ  ا  َذا

بُو فََجاءَ  فَِخَذيُهِ  َ�ُ َ  ثَُو اً  َََضعَ  قَدُ  يَُومٍ 
َ
َذنَ  بَُ�رٍ  َ

ُ
ِذنَ  فَاُستَأ

َ
ُ  فَأ

َ
َمرُ  ُ�مّ  َهيُئَِتهِ  َعَ  ََُهوَ  ل  بِِمثُِل  َُ

ِقّصةِ  َهِذهِ 
ُ
ّ  ُ�مّ  ال نُ  نَاٌس  ُ�مّ  َعِ ُصَحابِهِ  َِ

َ
َ  ّ ِِ اّل

ََ  َثَُمانُ  َجاءَ  ُ�مّ  َهيُئَتِهِ  َع َذنَ  َُ
ُ
ِذنَ  فَاُستَأ

َ
 فَأ

 ُ
َ
ّ  ل ِِ َخذَ  اّل

َ
ِ  رَُسوَل  يَا لُُت قُ  َخرَُجوا ُ�مّ  َ�تََحّدثُوا َ�تََجلّلَهُ  ثَُو َهُ  فَأ َّ بُو َجاءَ  ا

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ََ 

 ّ ُصَحابَِ   َََسايِرُ  َََعِ
َ
نَُت  َ

َ
ثَُمانُ  َجاءَ  فَلَّما َهيُئَِتَ   َعَ  َََ َلّلَُت  َُ

َ
الَ  :َ�َقاَل . بِثَُو َِ   ت

َ
َ  َِ ُستَ

َ
َ 

َِ  ِمّمنُ  نُهُ  �َُمتَ  .628F1»الَُمَ يَِ�ةُ  َِ

نُ « خرج مسلمأ :حلديبيهوا هل بدرأوحديثها يف بشارة   :الِّبّ  قَاَل : قَالَُت  َحُفَصَة، ََ

رُُجو إِّ� 
َ
نُ  ْ

َ
َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخَل  ال َ

َ
ُ  َخاءَ  إِنُ  َ َّ ِِيََة، بَُدًرا، َخِهدَ  ِمّمنُ  ا َُديُ

ُ
 رَُسوَل  يَا: قُلُُت  ََال

، ِ َّ مۡ  نع﴿ ا ۚ  ِّّ�  ّمِد�و ا اِِدوه  ع   و   �  ٰ   �  ِ �ّ تۡ  ك  ِ  فَلَمُ :قَاَل  .]71[مريم:  ﴾٧ اِضيّٗ ّمقۡ  امٗ ح 
َ
َ 

ُقوُل  �َُمَمِعيِه، َِن  � �ود ّ�ِ  �ومّ ﴿: ََ َّ � ْ را ُ  َخاءَ  إِنُ  اّلارَ  يَُدُخُل  الَ  :ةويف رواي .]72[مريم:  ﴾َّق  َّ  ا

نُ  ُصَحاِ   َِ
َ
َجَرةِ  َ َّ َحدٌ  ال

َ
ينَ . َ ِ

ّ
ُعوا اَ ََ ُتََها بَا

َ
 .629F2»ت

  نصار من اصحاب رسول اهللامسانيد األ 

 روايت):  )1من مسند معاذ بن جبل 

ُمرَ  َهَذا إِنّ  ب عٌيده ََعاذ بن جٌل عن رسول اهللاَعن « ةمشكوـيف ال
َ
  اْ

َ
 رَُحَةً  بََدَ

ُ�ٌَّوةً  تَّوا َكيِنً  ُ�مّ  ،َعُضوًضا ُملًُن  َكيِنًا ُ�مّ  ،ََِخ فَةً  رَُحَةً  يَُ�ونُ  ُ�مّ  ،ََ ّ�ةً ََجَ  َُ فََماً ا ،َبِ ََ   ِ 
رُِض 
َ
َِر�رَ  �َُمتَِحلّونَ  اْ

ُ
ُفُرَشَ  ،ال

ُ
ال ُُمورَ  ،ََ

ُ
َنَ  ،َذلَِ   َعَ  يُُرَزقُونَ  ََال ُ�نَُصُ  يَلَُقُوا َحّت  ََ

 َ َّ 630Fيامنرواه البيهقي يف شعب اإل. »ا

3. 

                                           
1- 
2- 
3- 
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 روايت):  )1بي بن كعب أومن مسند 

 ممي ،ـال بن سعيد عن ،سعيد بن َُ« خرج احلاكم من حديثأ: يف فضل عمر

 َََل عمر، القياَة يوم ال  يعانقه َن ََل: يقول الب سمعت: قال كع  بن َب عن
 بن عمر النة إل به فينطل  بيده يؤخذ َن َََل عمر، القياَة يوم ال  يصافحه َن

 .»الطا 
  روايت):  )1 بي ايوب االنصاريأومن مسند 

 َب عن ،ل� َب ابن عن ،الرحن عٌدعن « خرج احلاكمأ :مصارحديثه يف فتوح األ

 ب�ر َبا يا عفر غنم ييٌعها سو اء غنما اجنام   رَيت إ� :قال الب عن ،َيو 
 فقال ،يِمرها حت العجم ييٌعها ثم ييٌع  العر  � اهللا رسول يا :ب�ر َبو فقال اعبها
 .631F1»تمحر مل ـال عبها هكذا: الب

 روايت):  )2مسند ابي الدرداء ومن

 َب عن ،جٌ� بن سعيد عن« خرج احلاكمأ :الشيخني ةحديثه يف التعريض عن خالف

 ،ب�ر َبا يا: قال خطٌته َن فرغ فلما ،خفيفة خطٌة اهللا رسول خط  :قال الر اء
 خطٌته َن ب�ر َبو فرغ فلما ،الب  َن فقص فخط  ب�ر َبو فقام فاخط  قم
 .«632F2ب�ر َب َ َن ،الب  َن فقص فخط   عمر فقام فاخط  قم ،عمر يا: قال

نُ « خرج البخاريأ :صحابهأو يب بكر الصديق  عند النبيأ ةوحديثه يف منزل  تُُتِ  ََ

ٌَيُدِ  بُِن  َُ  ِ َّ نُ  ا ِ  َعيِذِ  ََ َّ ِب  ا
َ
نُ  إُِ ِر�َ   َ ِب  ََ

َ
ّ  ِعنُدَ  َجالًِما ُكنُُت  قَاَل  اّلرَُ اءِ  َ ِِ  إِذُ  اّل

ٌََل  َُ
َ
بُو َ

َ
بَُدى َحّت  ثَُو ِهِ  بَِطَرِ   آِخًذا بَُ�رٍ  َ

َ
نُ  َ ّ  َ�َقاَل  ،ُرُكٌَِتهِ  ََ ِِ ا :اّل َّ

َ
 َ�َقدُ  َصاِحٌُُ�مُ  َ

َمرَ  قَاَل  ،فََملّمَ  .» ََ ََ  ِّ َّطاِ   ابُِن  ََ َُ َ  بََُِ�  َكنَ  إِ
ُ
ءٌ  ال ُهَُعُت  َشُ

َ
ُت  ُ�مّ  إَِلُهِ  فَأ َُ ُهُ  ،نَِد

ُ
ل
َ
 فََمأ

نُ 
َ
ِفرَ  َ ُِ َب  ِل  ََ

َ
ّ  فَأ ٌَلُُت  ،َعَ َُ

َ
ِفرُ  :َ�َقاَل  إَِلَُ   فَأ ُِ ََ  ُ َّ بَا يَا لََ   ا

َ
َمرَ  إِنّ  ُ�مّ  ،ثََ ثًا .بَُ�رٍ  َ  نَِدمَ  َُ

                                           
1- 
2- 
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َت 
َ
َل  فَأ ِ�ُ

ِب  ََ
َ
َل  بَُ�رٍ  َ

َ
َ�مّ  فََمأ

َ
بُو َ

َ
َت  .الَ  َ�َقالُوا بَُ�رٍ  َ

َ
  فَأ

َ
ّ الّ  إِل ِِ،  َََُجهُ  فََجَعَل  فََملّم 

 ّ ِِ تََمّعرُ  اّل ُخَفَ   َحّت  ََ
َ
بُو َ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  ُرُكٌَيَيُهِ  َعَ  فََجثَا ،بَُ�رٍ  َ َّ ِ  ،ا َّ ا نَا ََ

َ
 ُكنُُت  َ

ُهلَمَ 
َ
َ  ِ ََُ ّ  َ�َقاَل . َمّر ِِ َ  إِنّ  :اّل َّ قَاَل  .َكَذبَُت  مُ َ�ُقلُتُ  ِإَلُُ�مُ  َ�َعثَِ�  ا بُو ََ

َ
 .َصَدَ   بَُ�رٍ  َ

 ِِ ََاَسا اِلِ  بِنَُفِمهِ  ََ ََ ُ�تُمُ  َ�َهُل  ،ََ
َ
ِِ  ِل  يَاِرُ�و َ ََُ ِ . َصاِح َِذَى  َ�َما َمّر

ُ
 .633F1»َ�ُعَدَها َ

  روايت):  )2 ريومن مسند اسيد بن حض

رحن عن َال  عن عٌدال« خرج البخاريأ ةالصحاب دعن يب بكرأ ةحديثه يف منزل

َسيُدُ  َ�َقاَل اليمم  آيةنزَل  ةبيه عن ع�َه   قصَبن القاسم عن 
ُ
َُضُ�ِ  ُ�نُ  َ

ُ
ا ال لِ  ِ�َ  ََ َّ

َ
 بِأ

ِب  آَل  يَا بََرَ�ِتُ�مُ 
َ
  .634F2»بَُ�رٍ  َ

عن « يعيل من طريق حممود بن لبيد بوأخرج أ :ال بعد عمرأرة ال تكون ثَ األُ  نأوقوله 

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت حض�  ابن خفيع َ�ن طٌٌَاً عن اسيد بن َّ ُقوُل  ،ا ثََرةً  َستَلَُقُونَ  إِنُّ�مُ  :ََ
َ
َ 

َمرُ  َكنَ  فَلَّما ،َ�ُعِدي َّطاِ   ُ�نُ  َُ
ُ
ّ  َ�ٌََعَث  ،اّلاِس  َ�ُ َ  ُحلَ  قََممَ  ،ال

َ
نَُها إِل  ِبُلّةٍ  َِ

ََُها ُر َِ َطيُتَُها ،فَاُستَُص َُ
َ
نَا َ�ٌََُنََما ،ابُنَِت  فَأ

َ
َص  َ

ُ
نُ  َخاّ   ِب  َمرّ  إِذُ  ّ� َ نُ  ُحلّةٌ  َعلَيُهِ  قَُر�ٍُش  َِ َِ 

ُلَِل  يِلَُ  
ُ
َُ  ،َ�ُّرَها ال ِ  رَُسولِ  قَُوَل  فََذَكُر َّ ثََرةً  َستَلَُقُونَ  إِنُّ�مُ : ا

َ
 َصَدَ   :َ�ُقلُُت  ،َ�ُعِدي َ

 ُ َّ ُ  ا
ُ
  رَُجٌل  فَاُ�َطلََ   ،ََرَُسول

َ
َمرَ  إِل ُخَبَهُ  َُ

َ
نَا َجاءَ فَ  ،فَأ

َ
َصّ�  َََ

ُ
َسيُدُ  يَا َصّل  :َ�َقاَل  ،َ

ُ
 فَلَّما ،َ

يُهُ  ؟قُلَُت  َكيَُف  :قَاَل  ،َص ِت  قََضيُُت  ُخَبُ
َ
  بَِها َ�َعثُُت  ُحلّةٌ  يِلَُ   :َ�َقاَل  ،فَأ

َ
 بَُدرِّي  ََُهوَ  فُ نٍ  إِل

ُحِدّي 
ُ
635Fَعِقِبّ  َ

يَاهُ  ،3
َ
َفَت  َهَذا فَأ

ُ
َها ال ََ نُهُ  فَاُ�تَا َِِمَهافَ  َِ

نّ  َ�َظنَنَُت  ،لَ
َ
اِ�  ِ   يَُ�ونُ  َذاكَ  َ ََ  ؟َز

ِ  قَدُ  :قُلُُت  َّ ا �َ  يَا ََ َِ
َ
ِن َ  َ َِ نّ  َهنَنُُت  الُُمُؤ

َ
انَِ   ِ   يَُ�ونُ  ال َذاكَ  َ ََ  .636F4»َز

  روايت):  )1ومن مسند زيد بن ثابت

                                           
1- 
2- 
نكه رسول خدا به مدينه هجرت نمايند به حضور آن حضرت رفته و با ايشان بيعت اي از انصار قبل از اي عده -3

 حديث و تاريخ مفصال ذكر شده است.نمودند كه بيعت عقبه اول و بيعت عقبه دوم در كتب 
4- 
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 عن« بخرج احلاكم من حديث وهيأ :من غريهم ةويل باخلالفأمهاجرين ـن الاقوله 

 َ  اْنصار خطٌاء قام اهللا رسول يو� جا: قالالدري سعيد َب عن ،هند َب بن  ا
 رج  استعمل إذا كن اهللا رسول إن مهاجر�نـال َعش يا :يقول ،َنهم الرجل فجعل
 ،َنا َاآلخر َن�م َحدهما رج ن اْمر هذا ي� َن ف�ى ،َنا رج  َعه قرن َن�م
 َن كناهللا رسول إن :فقال ،ثابت بن ز�د فقام ،ذل  ع ْنصارا خطٌاء فتتابعت :قال
 ،اهللا رسول َنصار كنا كما َنصاره َ�ن ،اجهاجر�ن َن ي�ون اإلَام َِن ،مهاجر�نـال

 لو ََا: قال ثم قايل�م َثٌت ،اْنصار َعش يا خ�ا اهللا جزا�م: فقال ،ب�ر َبو فقام
 هذا :فقال ،ب�ر َب بيد ثابت بن ز�د َخذ ثم صالنا�م ماـل ذل  غ� فعلتم

 ير فلم القوم َجوه   نظر منبـال ع ب�ر َبو قعد فلما ،انطلقوا ثم ،فٌايعوه ،صاحٌ�م
 اهللا رسول عم ابن :ب�ر َبو فقال ،به فأيوا اْنصار َن ناس :فقال ،عنه فمأل عليا
637Fفٌايعه اهللا لرسو خليفة يا يث�  ال :فقال ؟مملم ـال عصا �َ  َن َر َ َختنه

 ثم ،1
 عليه اهللا ص� اهللا رسول عمة ابن :فقال ،به جاءَا حت عنه فمأل العوام بن الز � ير لم

                                           
با ايشان بيعت  در اولين روز خالفت صديق اكبر شود كه علي مرتضي مي از اين روايت اين طور دانسته -1

توان در مسند ابو داود طيالسي، ابن سعد، ابن ابي شيبه، ابن جرير، بيهقي و ابن  مي روايت رااي  مشابهنمود و 
ره مطبعه دكن) بر عالوه از حاكم، ابن حبان و غي 131صفحه  3عساكر يافت (مراجعه شود به كنز العمال جلد 

صولة عن أبي سعيد أصح (براي تفصيل اند و بيهقي گفته است: الرواية المو نيز اين روايت را تصحيح نموده
چاپ مصر) اما در بخاري از عائشه  388صفحه  7بيشتر مراجعه شود به فتح الباري از حافظ ابن حجر جلد 

يعني شش ماه بعد از بيعت عموم مسلمانان  لبعد از وفات فاطمه زهرا روايتي آمده كه علي لصديقه
اند اين ترجيح  كم را بر روايت بخاري ترجيح دادهايت حابا حضرت صديق بيعت نمود، بعضي از محدثين رو

توان  مي توان آن را بر روايت بخاري ترجيح داد. و يا اين كه نمي اگرچه وجوهاتي دارد مگر باز هم به آساني
باشد،  مي دو دفعه با حضرت صديق بيعت نمود كه روايت بخاري بيانگر بيعت دوم ايشان گفت كه علي

ست كه چون واقعه فدك پيش آمد بعضي مردم گمان نمودند كه علي مرتضي از خليفه وجه اين بيعت آن
رسول اهللا رنجيده است بخصوص اين كه در ايام مريضي فاطمه زهرا حضرت علي از او مراقبت كرده و رفت 

اين موضوع را احساس كرده بخاطر حفظ وحدت  خدمت خليفه كمتر نمود، لهذا علي و آمد خود را
 اظهار اطاعت از خليفه رسول اهللا بار دوم در مأل عام با ايشان بيعت نمود.     مسلمين و
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 رسول خليفة يا يث�  ال :قول َثل فقال ،مملم ـال عصا �َ  َن َر َ َحوار�ه َسلم
 .638F1 خيرجاه ومل الشيخني رشط عىل صحيح حديث هذا »فٌايعاه اهللا

  روايت):  )1 خارجه ومن مسند زيد بن

 بن َُ عن ،ب ل بن لمان« عمر من طريق اخرج ابو :ثهمه بعد موته بفضائل الثالتكلُّ
 بن الارث ب� َن ثم ،اْنصاري خارجة بن ز�د َن ،ممي ـال بن سعيد عن ،سعيد
 ثم ،صدره   ،جلجلة سمعوا َنهم ثم ،ثو ه   فمَ ،عفان بن عثمان زَن يو� الزرش
   الضعيف الصدي  ب�ر َبو صد  صد  ،اَْل الكتا    َحد َحد :قال ثم ،ي�لم
َْ  القوي الطا  بن عمر صد  صد  ،اَْل الكتا    اهللا َمر   القوي نفمه    ا
 ،اثنتان َ قيت َر ع مضت َنهاجهم ع عفان بن عثمان صد  صد  ،اَْل الكتا 
 بئ خب جََ�م َن َسيأيي�م لماعةا َقاَت ،الضعيف الَديد ََرل الفت َيت
639Fَر�  بئ ََا َر� 

 فممع بثو ه فمج خطمة َن رجل هل  ثم :سعيد قال :َُ قال. 2
قال  .صد  صد  الزرش بن الارث ب� َخا إن :فقال ،ي�لم ثم صدره   جلجلة

 .640F3»خ ر ع بن خراشعثمان َقد عرض َثل قصته ْ ةبوعمر َ�نت َفايه   خ فَ
  :روايت)  )1 د رفاعه بن رافع الزرقيومن مسن

نُ  الّزَرِ�ّ  َرافِعٍ  بُِن  ِرفَاَعةَ عن « خرج البخاريأ :هل بدرأحديثه يف فضل  �ِيهِ  ََ
َ
َ�نَ  - َ ََ 

بُوهُ 
َ
نُ  َ ُهِل  َِ

َ
�ُل  َجاءَ  قَاَل  - بَُدرٍ  َ   ِجُبِ

َ
ّ  إِل ِِ ا :َ�َقاَل  اّل ُهَل  ََُعّدَنَ  ََ

َ
نُ  قَاَل  ِ�يُ�مُ  بَُدرٍ  َ َِ 

فَُضِل 
َ
َُ  - الُُمُمِلِم َ  َ

َ
َُوَها َكَِمةً  َ

َ
َ�َذلَِ   قَاَل  - � نُ  ََ نَ  بَُدًرا َخِهدَ  ََ  .641F4»الَُمَ يَِ�ةِ  َِ

                                           
1- 
بود در اواخر خالفت به همين چاه  گشتر رسول خدا كه به انگشت عثماناريس نام چاهي است در مدينه ان -2

ز گم شدن اين افتاده و گم شد. صحابه كرام همه چاه را جستجو نمودند مگر آن انگشتر را نيافتند، بعد ا
 انگشتر شورشيان و باغيان بر مدينه ريخته، خليفه رسول خدا را شهيد كردند و شيرازه خالفت را از بين بردند.  

3- 
4- 
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 روايت):  )1ومن مسند رافع بن خديج  

نُ « خرج ابن ماجه من حديث سفيانأ :هل بدرأحديثه يف فضل  ََ  ََ ُ نُ  َسِعيدٍ  بُِن  َُ ََ 

ٌَايَةَ  نُ  ةَ ِرفَاعَ  بُِن  ََ �ُل  َجاءَ  قَاَل  َخِديٍج  بُِن  َرافِعِ  َجّدهِ  ََ َُ  - ِجُبِ
َ
  - َملٌَ   َ

َ
ّ  إِل ِِ ا :َ�َقاَل  اّل ََ 

نُ  ََُعّدَنَ   .642F1»الَُمَ يَِ�ةِ  ِخيَارُ  ِعنَُدنَا ُهمُ  َكَذلَِ   قَاَل . ِخيَاَرنَا قَالُوا ِ�يُ�مُ  بَُدًرا َخِهدَ  ََ
 روايت):  )1بي سعيد بن المعلي أومن مسند  

نُ « خرج الرتمذيأ :يب بكرأيف مناقب  حديثه يف اخلطبه التي خطبها النبي ٌُدِ  ََ ََ 

َمُ�ٍ  بُِن  الَُمِلِ   ِب  ابُِن  َعِن  َُ
َ
نُ  الُُمَعّ�  َ �ِيهِ  ََ

َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ا َخَطَ   ا ًَ  رَُج ً  إِنّ  :َ�َقاَل  يَُو

نُ  َ�ُ َ  َرّ هُ  َخّ�َهُ 
َ
ا ّلُ�يَاا ِف  يَِعََش  َ نُ  َخاءَ  ََ

َ
ُرَل  يَِعََش  َ

ُ
َ�أ ا اّلُ�يَا ِف  ََ نُ  َخاءَ  ََ

َ
ُرَل  َ

ُ
 ََ َُ َ  يَأ

بُو َ�ٌََك  قَاَل . َر ّهِ  ِلَقاءَ  فَاُختَارَ  َرّ هِ  ِلَقاءِ 
َ
ُصَحاُ   َ�َقاَل  بَُ�رٍ  َ

َ
َ  ّ ِِ الَ  اّل

َ
نُ  ََُعَجٌُونَ  َ  َهَذا َِ

يُِا  َّ ِ  رَُسوُل  َذَكرَ  إِذُ  ال َّ  لَِقاءَ  فَاُختَارَ  َر ّهِ  لَِقاءِ  ََ َُ َ  اّلُ�يَا َ�ُ َ  َرّ هُ  َخّ�َهُ  َصاِلًا رَُج ً  ا
بُو فََننَ  قَاَل . َرّ هِ 

َ
ُعلََمُهمُ  بَُ�رٍ  َ

َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  بَِما َ َّ بُو َ�َقاَل  ا

َ
 بِءبَايِنَا َ�ُفِديَ   بَُل  بَُ�رٍ  َ

ُمَواِلَا
َ
ِ  وُل رَسُ  َ�َقاَل . َََ َّ ا :ا نَ  ََ َحدٌ  اّلاِس  َِ

َ
نّ  َ ََ

َ
َِ  ُصُحٌَِتهِ  ِف  إَِلُنَا َ ِن  يَِدهِ  َََذا ِب  ابُِن  َِ

َ
َ 

لَوُ  قَُحافَةَ  ّتِخًذا ُكنُُت  ََ َُ  َخِلي ً  َُ َُذ
ّ
ِب  اُ�نَ  َالت

َ
لَِ�نُ  َخِلي ً  قَُحافَةَ  َ َِِخاءُ  َُ ّ  ََ  َُ ّ  إِيَمانٍ  ََ

َِِخاءُ  َُ  ََُ ِ َمرّ  إِيَمانٍ  ََ
َ
ِِنّ  ثََ ثًا َ ِ  َخِليُل  َصاِحٌَُ�مُ  ََ َّ  .643F2»ا

 روايت):  )1 ومن مسند براء بن عازب 

نُ « خرج ابويعيلأ :حديثه يف فتوح االمصار  ِب  ََ
َ
ٌُدِ  َ ََ  ِ َّ يُُمونٍ  ا َبَاءِ  َعِن  ،ََ

ُ
: قَاَل  ،ال

َمرَ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ َّ َنَُد ِ  ِبَُفرِ  ا

ُ
ُخذُ  ال َصُخَرةٌ  اَلَ  َعَرَض  :قَاَل  ال

ُ
ُل  ِ�يَها يَأ َِ َكُوا ،الَُمَعا ََ  َذلَِ   فَ

 
َ
َخذَ  :قَاَل  ،الِّبّ  إِل

َ
ُحَمٌُهُ  :قَاَل  ،الُِمُعَوَل  فَأ

َ
َ ةً  فََضََ   ثَُوَ هُ  َََضعَ  :قَاَل  ،َََ قَاَل  ،َضُ ََ: �  ِ َّ  ،ا

ُ  :قَاَل  ُ�مّ  ،الّصُخَرةِ  ثُلَُث  فََكَتَ  َّ ُرَبُ  ا
َ
ُعِطيُت  ،َ

ُ
َ  ََ َِي َفا امِ  ََ َّ ُ�ُظرُ  إِّ�  ،ال

َ
ْ  

َ
 قُُصورَِها إِل

ُُمرِ 
ُ
نُ  ال َنِ�  َِ ِ  � :قَاَل  ُ�مّ  ،َهَذا ََ َّ َضََ   ،ا ُخَرى ََ

ُ
قَاَل  ،ثُلُثَُها فََكَتَ  َ ََ:  ُ َّ ُرَبُ  ا

َ
ُعِطيُت  ،َ

ُ
َ 
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 ََ َِي َفا 644Fفَارَِس  ََ

1،  ِ َّ ا ُ�ُظرُ  إِّ�  ََ
َ
ْ  

َ
قَُصَِها الَُمَدايِِن  إِل ُ�يَِض  ََ

َ
نُ  اْ َنِ�  َِ  � :قَاَل  ُ�مّ  ،َهَذا ََ

 ِ َّ َضََ   ،ا ُخَرى ََ
ُ
ََجرِ  بَِقّيةَ  فََكَتَ  َ

ُ
قَاَل  ،ال ََ:  ُ َّ ُرَبُ  ا

َ
ُعِطيُت  ،َ

ُ
َ  ََ َِي َفا ََمِن  ََ

ُ
ِ  ،ال َّ ا  إِّ�  ََ

ُ�ُظرُ 
َ
ْ  

َ
َِ  إِل َِي َفا نُ  َصنَُعاءَ  ََ َن  َِ  .645F2»َهَذا ِ� ََ

 روايت): 1( لومن مسند ام حرام االنصاريه

نُ « خرج البخاريأ :البحر فكانت يف زمن عثامن ةحديثها يف الوعد بغزو  َخاِلِ  ََ

ُعَدانَ  بُِن  نّ  ََ
َ
َمُ�َ  َ ُسوَ ِ  ُ�نَ  َُ

َ
َعنُِسّ  اْ

ُ
نّهُ  َحّدثَهُ  ال

َ
َت  َ

َ
ٌَاَ ةَ  َ ِت  ُ�نَ  َُ َِ  ِف  نَاِزٌل  ََُهوَ  الّصا

َُ  َساِحِل  ُ  بِنَاءٍ  ِف  ََُهوَ  ،ِحُ
َ
َعهُ  ل ََ مّ  ََ

ُ
َمُ�ٌ  قَاَل  ،َحَرامٍ  َ مّ  فََحّدثَيُنَا َُ

ُ
ّ�َها َحَرامٍ  َ

َ
 َسِمَعِت  َ

 ّ ِِ ُقوُل  اّل ُل  :ََ َّ
َ
نُ  َجٍَُش  َ ِت  َِ َّ

ُ
ُزَنَ  َ ُِ َُحرَ  ََ

ُ
ََُجٌُوا قَدُ  ال

َ
مّ  قَالَُت  .َ

ُ
 رَُسوَل  يَا قُلُُت  َحَرامٍ  َ

 ِ َّ نَا ا
َ
نُِت  قَاَل  .ِ�يِهمُ  َ

َ
ّ  قَاَل  ُ�مّ . ِ�يِهمُ  َ ِِ ُل  :اّل َّ

َ
نُ  َجٍَُش  َ ِت  َِ َّ

ُ
ُزَنَ  َ ُِ ِدينَةَ  ََ يَُصَ  ََ ََ 

ُفورٌ  ُِ نَا َ�ُقلُُت  .لَُهمُ  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا ِ�يِهمُ  َ َّ  .646F3»الَ  قَاَل  .ا

 روايت):  )2ومن مسند سهل بن سعد الساعدي

عن عٌدالرزا  عن « خرج ابويعيلأ :هلام ةيب بكر والشهادالصديقيه ألحديثه يف اثبات 

َعليه رسول اهللا َ حداَب حازم عن سهل بن سعد ان ََعمر عن  َعمر  بوَريج  ب�ر 
 .647F4»َ خهيدانََ صديٌ  َال نٌب إاثٌت احد فما علي   :َعثمان فقال رسول اهللا

نُ  ،َز�ُدٍ  ُ�نُ  َحّا ُ عن « بويعيلأخرج أ :يب بكر عند النبيأ ةوحديثه يف منزل ِب  ََ
َ
َ 

نُ  ،َحاِزمٍ  ُمِرَ بَِ�  َ�ُ َ  قِتَاٌل  َكنَ  :قَاَل  ،َسُعدٍ  بُِن  َسُهِل  ََ يَاُهمُ  ،َعوٍُ   بُِن  ََ
َ
ََ  الِّبّ  فَأ  ِلُُصِل

قَدُ  ،بََُنَُهمُ  َُ  إِنُ  :ِلِ لٍ  َ�َقاَل  ،الّظُهرَ  َصّ�  ََ َعُصِ  َص ةُ  َحَضَ
ُ
لَمُ  ال بَا َ�ُمرُ  ،َِ آ ََ

َ
 بَُ�رٍ  َ

                                           
ين تر آموزند كه رسول خدا در سخت مي مسلمانان از اين روايت اعتماد به نفس و اميد به آينده را به خوبي -1
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َُ  فَلَّما ،بِاّلاِس  فَلُيَُصّل  َعُصِ  َص ةُ  َحَضَ
ُ
ّذنَ  ال

َ
قَامَ  بِ ٌل  َ

َ
قَاَل  ،َََ بَا يَا :ََ

َ
 َ�تََقّدمَ  ،َََقّدمُ  بَُ�رٍ  َ

بُو
َ
ِ  رَُسوُل  فََجاءَ  ،بَُ�رٍ  َ َّ ّ   ،ا ََ ى فَلَّما ،الّصُفوَ   فَ

َ
ِ  رَُسوَل  الّاُس  َرَ َّ ُعِ�  ،َصّفُحوا ا ََ: 

َ�نَ  :قَاَل  ،اّلُصِفيَ   بُو ََ
َ
ى فَلَّما ،يَلُتَِفُت  لَمُ  َص ةٍ  ِ   َ َخَل  إَِذا بَُ�رٍ  َ

َ
ُمِمُ   ال اّلُصِفيَ   َرَ َُ 

نُهُ  ََفَت  ََ
ُ
ى ،ال

َ
ِ  رَُسوَل  فََرَ َّ   ،َخلَُفهُ  ا

َ
أ ََ َُ
َ
نِ  الِّبّ  إَِلُهِ  فَأ

َ
ٌَِث  ،اُمِض  َ

بُ  فَلَ
َ
 ُهنَّيةً  بَُ�رٍ  وَ

َُمدُ  َُ  َ َّ ِ  رَُسولِ  قَُولِ  َعَ  ا َّ بُو َمَش  ُ�مّ  ،اُمِض : ا
َ
َقُهَقَرى بَُ�رٍ  َ

ُ
ُعِ�  ،ال ٌِهِ  َعَ  :ََ  فَلَّما ،َعِق

ى
َ
َقُومِ  فََصّ�  ،َََقّدمَ  الِّبّ  َذلَِ   َرَ

ُ
ََُهمُ  بِال بَ  يَا :قَاَل  ،َص يَهُ  قََض  فَلَّما ،َص 

َ
ا ،بَُ�رٍ  اَ ََ 

نََعَ   َُ  إِذُ  ََ
ُ
أ ََ َُ
َ
ال إَِلَُ   َ

َ
بُو قَاَل  ؟َمَضيَُت  يَُ�ونَ  َ

َ
ِب  البُِن  يَُ�نُ  لَمُ  :بَُ�رٍ  َ

َ
نُ  قَُحافَةَ  َ

َ
 يَُؤمّ  َ

ِ  رَُسوَل  َّ ءٌ  َص يُِ�مُ  ِ   نَابَُ�مُ  إَِذا :لِلّناِس  قَاَل  ُ�مّ  ،ا َِ  َشُ َُصّفِ   ،الرَّجاُل  فَلََُُمٌّ
ُ
ل ََ 

 .648F1»النَّماء
 
 

  روايت):  )1 ومن مسند نعمان بن بشير

عن خيثمه « خرج امحد من حديث عاصم بن هبدلهأ :ةثحديثه يف القرون الثال

ينَ  ُ�مّ  قَُرِ�  اّلاِس  َخُ�ُ  :َالَعب عن العمان بن تَ� قال قال رسول اهللا ِ
ّ
 ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ

ينَ  ِ
ّ
ِت يَ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ

ُ
َماُ�ُهمُ  �َُمٌُِ   قَُومٌ  أ َُ

َ
َُُهمُ  َ َخَهاَ ايِِهمُ  َ َماَ�ُهمُ  َخَهاَ ا َُ

َ
َ«649F2. 

  روايت):  )1هومن مسند عويم بن ساعد 

 خرج احلاكم من حديثأ :وبيان فضيلتهم ةحديثه يف النهي عن سب الصحاب

 اهللا لرسو َن جده عن َبيه عنعٌدالرحن بن سالم بن عٌدالرحن بن عو�م بن ساعدة «
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 فعليه سٌهم فمن ََنصارا َزراء َنهم ل فجعل َصحابا ل َاختار اختار� اهللا إن :قال
 .650F1»عدال َال صفا القياَة يوم َنه يعال اهللا يقٌل ال َجع  َالاس َاج ي�ة اهللا لعنة
  روايت):  )1ومن مسند شداد بن اوس 

ٌُدُ « خرج امحدأ :مصارحديثه يف فتوح األ ُعَمرٌ  قَاَل  ّزا ِ الرّ  ََ ََ  ِِ
ُخَبَ
َ
يّوُ   َ

َ
نُ  َ ِب  ََ

َ
َ 

نُ  قَِ بَةَ  ِب  ََ
َ
ُخَعِث  َ

َ
ّ  اْ ِِ نُ  الّصنَُعا ِب  ََ

َ
ُسَماءَ  َ

َ
َ  ّ ِِ نُ  الرَّح ٍَُس  بُِن  َخّدا ِ  ََ

َ
نّ  َ

َ
َ  ّ ِِ  :قَاَل  اّل

َ  إِنّ  َّ ََى ا رَُض  ِلَ  َز
َ
يُُت  َحّت  اْ

َ
َها َرَ ََ اِر ََ َِ  َم ََ ِِنّ  اِرَ َهاََ ِت  ُملَُ   ََ َّ

ُ
ا َسٌََُلُغُ  َ  ِل  ُزََِى  ََ

نَُها َِ  ِّ ِِ ُعِطيُت  ََ
ُ
�ُِن  َ َكُ�َ

ُ
ُ�يََض  ال

َ
ُحَرَ  اْ

َ
ِّ  ََاْ ِِ ُت  ََ

ُ
ل
َ
ِّ  َسأ ُهِلُ   الَ  َََجّل  َعزّ  َر ِت  َُ َّ

ُ
 تَِمنَةٍ  َ

ةٍ  َّ نُ  بَِعا
َ
َُ  الَ  َََ ا َعلَيُِهمُ  �َُملّ َّ ةٍ  ُهمُ َ�يُُهِلكَ  َعُد َّ نُ  بَِعا

َ
َِِمُهمُ  الَ  َََ

الَ  ِخيَعاً  يُلُ  َ�ُعُضُهمُ  يُِذيَ   ََ
َس 
ُ
قَاَل  َ�ُعٍض  بَأ َّمدُ  يَا ََ ُُ  ِّ ِّ  يُرَ ّ  الَ  فَإِنّهُ  قََضاءً  قََضيُُت  إَِذا �ِ ِِ َطيُتَُ   قَدُ  ََ َُ

َ
ِتَ   َ َّ

ُ
نُ  ْ

َ
 الَ  َ

ُهِلَكُهمُ 
ُ
ةٍ  تَِمنَةٍ  َ َّ الَ  بَِعا ََ  َُ َسلّ

ُ
ا َعلَيُِهمُ  َ َّ ةٍ  َ�يُُهِلُكوُهمُ  ِسَواُهمُ  ِمّمنُ  َعُد َّ  يَُ�ونَ  َحّت  بَِعا

ُهِلُ   َ�ُعُضُهمُ  َ ُعُضُهمُ  َ�ُعضاً  َُ ُقتُُل  ََ َ ُعُضُهمُ  َ�ُعضاً  ََ ََ  ِِ قَاَل  قَاَل . َ�ُعضاً  �َُم ََ  ّ ِِ ِّ  :اّل ِِ  الَ  ََ
َخاُ  

َ
ِت  َعَ  َ َّ

ُ
يِّمةَ  إِالّ  َ

َ
ِت  ِف  الّميُُف  َُِضعَ  فَإَِذا ِضلّ َ الُمُ  اْ َّ

ُ
نُُهمُ  يُُرَ�عُ  لَمُ  َ ََ  

َ
 يَُومِ  إِل

ة ََ ِقيَا
ُ
 .651F2»ال

  روايت):  )3 ومن مسند حسان بن ثابت 

ــن َلــ « خــرج احلــاكم مــن حــديثأ :يب بكــرأشــعره يف الثنــاء عــيل  ــد ب  اهللا عٌ

 لمـان قال اهللا سولر خهدَ :قال حٌي  َب بن حٌي  جده عن ،َبيه عن ،القرفما�
 :قلت :قال َسمع، حت قل :قال ،نعم :قال خَئا؟، ب�ر َب   قلت: ثابت بن

 وقد منيفـال الغار يف اثنني وثاين
 

 اجلبال صاعد إذ به العدو طاف 
 

 علموا قد اهللا رسول حب وكان
 

 بدال به يعدل مل اخلالئق من 
 

                                           
1- 
2- 
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  .«652F1اهللا رسول فتِمم

ََ َال بن سعيد قال سئل الَعب َن �« خرج احلاكم من حـديثأو سلم فقال َن َل 

 َا سمعت قول حمان:َ
 ثقة أخي من شجوا تذكرت إذا

 

 فعال بام بكر أبا أخاك فاذكر 
 

 وأعدهلا أتقاها الربية خري
 

 محال بام وأوفاها النبي بعد 
 

ــــاين ــــايل الث ــــ الت ــــهده محمودـال  مش
 

 653F2»الرسال صدق منهم الناس وأول 
 

يب شيبه قال حـدثنا شـيخ لنـا قـال حـدثنا أيب بكر بن أ« ر من حديثبوعمأخرج أو

مـا أالنـاس كـان اول اسـالماً قـال  ئل ايّ جمالد عن الشعبي قال سـألت ابـن عبـاس او سُـ 

 سمعت قول حسان بن ثابت:

 ثقة أخي من شجوا تذكرت إذا
 

 فعال بام بكر أبا أخاك فاذكر 
 

 وأعدهلا أتقاها الربية خري
 

 محال بام وفاهاوأ النبي بعد 
 

 مشهده حممودـال التايل الثاين
 

 654F3»الرســال صــدق مــنهم النــاس وأول 
 

قال نعم  ؟ب ب�ر خَئاً َقال لمان هل قلت    َي ان رسول اهللاقال ابوعمر َرُ «
 :بياَ َفيها بيٌت رابٌع َهوَا�َده هذه اْ

 وقد منيفـال الغار يف اثنني وثاين
 

 اجلبال صاعد إذ به العدو طاف 
 

 :بذل  َقال احمنت يا حمان َقد رَي فيها بيت خامٌ   الب فتا 
 علموا قد اهللا رسول حب وكان

 

 .655F4»مل يعــــدل بــــه رجــــال ةخــــري الربيــــ 
 

                                           
1- 
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 روايت):  )1ومن مسند ابي الهيثم بن التيهان

 ب ب�ر قول اميثم بن اليهان فيما ذكرَا َبوعمر َما قيل   َقال «
 مرناأن يقوم بأرجوا ين ألإو

 

 دين عَ مرء مِ ـوحيفظه الصديق وال 
 

 والك خيار احلي فهر ابن مالكا
 

 .656F1»وانصار هذا الدين مـن كـل معتـدي 
 

 روايت):  )1ومن مسند كعب بن عجره

 ِسِ��نَ  ابُِن  َعِن « خرج امحد من حديث مطر الوراقأ :ن عثامن عيل احلقأحديثه يف 

نُ  ِ  ُسوُل رَ  َذَكرَ  قَاَل  ُعُجَرةَ  بُِن  َكُعِ   ََ َّ ّظَمَها َ�َقّر ََها فِتُنَةً  :ا ََ  رَُجٌل  َمرّ  ُ�مّ  - قَاَل  - ََ
تََقنّعٌ  ئِذٍ  َهَذا :َ�َقاَل  ِملَُحَفةٍ  ِف  َُ ََ َّ   َعَ  يَُو

ُ
  فَاُ�َطلَُقُت . ال

ً
َُ  - ُمُتِع

َ
ُِضاً  قَاَل  َ ُُ -  َُ َخُذ

َ
 فَأ

ِ  رَُسوَل  يَا َهَذا َ�َقلُُت  بَِضٌَُعيُهِ  َّ ثَُمانُ  ُهوَ  فَإَِذا. َهَذا قَاَل  ا ّفانَ  ُ�نُ  َُ ََ«657F2. 
 
 
 

 مسانيد سائر الصحابه رضوان اهللا عليهم اجمعين

 اولها 

 روايت):  )3مسند جابر بن سمره

نُ « خرج البخاري وغريهأ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  َسُمَرةَ  بُِن  َجابِرِ  ََ َّ ُقوُل  :ا  يََزاُل  الَ  ََ

658Fَخِليَفةً  َعَشَ  اُ�نَا َعلَيُُ�مُ  يَُ�ونَ  َحّت  ايًِماقَ  اّلينُ  َهَذا

نُ  ُكُّهمُ  3   .659F1»قَُر�ٍُش  َِ

                                           
1- 
2- 
اند تا دوازده  نمودهنظر وجود دارد، بعضي كوشش  در تعيين اين دوازده خليفه بين محدثين كرام اختالف -3

اند مدعاي خويش را از نصوص شرعي  انستهها را ذكر نمايند اما اين عده نتوخليفه را تعيين نموده و اسامي آن
 اند. لكه از گمان و ظن خويش كار گرفتهثابت نمايند ب
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ِب  بُِن  َسُعدِ  بُِن  َعِمرِ  َعن« خرج امحدأو
َ
ّقاٍص  َ   َكتٌَُُت  قَاَل  ََ

َ
عَ  َسُمَرةَ  بُِن  َجابِرِ  إِل  ُغَ ِ�  ََ

 �ِ ُخِبُ
َ
ءٍ  َ نُ  َسِمُعتَهُ  تَِشُ ِ  رَُسولِ  َِ َّ ّ  فََكتََ   اَل قَ  ا

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  إِل َّ يّةَ  ُجَُعةٍ  يَُومَ  ا َِ  َع

ُسلَِ�ّ  رَُجمِ 
َ ُ
660Fاْ

ُقوُل  2 ََ  
َ
َُ  الّماَعةُ  ََُقومَ  َحّت  قَايًِما اّلينُ  يََزاُل  ال

َ
 َعَشَ  اُ�نَا َعلَيُُ�مُ  يَُ�ونَ  َ

نُ  ُكُّهمُ  َخِليَفةً  ُقوُل  َََسِمُعتُهُ  قَُر�ٍُش  َِ ُفتَِتُحونَ  الُُمُمِلِم َ  ٌَةُ ُعُص  ََ َيَُت  ََ
ُ
ُ�يََض  ال

َ ُ
 َ�يَُت  اْ

آلِ  ِكُتَى  .661F3»ِكُتَى ََ

نُ « ملك بن عمريـخرج البخاري من حديث عبدالأو  يرفعه قال َسُمَرةَ  بُِن  َجابِرِ  ََ

َِِذا ،َ�ُعَدهُ  ِكُتَى فَ َ  ِكُتَى َهلََ   إَِذا يَُصُ  َهلََ   ََ يَُصَ  فَ َ  ََ ِى ،َدهُ َ�عُ  ََ
ّ
 ،�ِيَِدهِ  َ�ُفِس  ََاَ

ِِيِل  ِف  ُكنُوزُُهَما َلُنَُفَقنّ  ِ  َس َّ  .662F4»ا
 روايت):  )1ومن مسند عدي بن حاتم

نُ « خرج البخاري من حديث حمل بن خليفهأ :حديثه يف فتح االمصار  بُِن  َعِدّى  ََ

نَا بََُنَا قَاَل  َحايِمٍ 
َ
ّ  ِعنُدَ  َ ِِ يَاهُ  إِذُ  اّل

َ
َن  ٌل رَجُ  َ ََ َفاقَةَ  إَِلُهِ  فَ

ُ
يَاهُ  ُ�مّ  ،ال

َ
َن  ،آَخرُ  َ ََ ُطعَ  فَ ََ 

ِِيِل  يَُت  َهُل  َعِدّى  يَا :َ�َقاَل  .الّم
َ
َِ�ةَ  رََ

ُ
663Fال

رََها لَمُ  قُلُُت . 5
َ
قَدُ  َ ِِئُُت  ََ

نُ
ُ
نَُها َ  َطالَُت  فَإِنُ  :قَاَل  .ََ

�َنّ  َحيَاةٌ  بَِ   ُل  الّظِعينَةَ  لََتَ ِ
َ
نَ  يَُرت َِ  ِ

ُ
َكُعٌَةِ  ََُطوَ   َحّت  ،َ�ةِ ال

ُ
َاُ   الَ  ،بِال

َ
َحًدا ت

َ
َ  إِالّ  َ َّ  - ا

                                                                                                             
نيز جزء آنها ه يزيد ابن معاويه را اند كه در نتيج ليفه را به ترتيب خالفت بر شمردهاي اين دوازده خ عده

اند، به هر حال اين حديث به هيچ وجه بر دوازده  ز فضيلت و عدالت را مد نظر گرفتهاي ني اند و عده شمرده
م خالفت و ولي امر مسلمين ها بع مقاهيچ كدام آن چرا كه بغير از علي ،شود نمي امام شيعيان منطبق

اند و برخي ديگر در نوجواني از دنيا  جي نداشتهثل مهدي) اصال وجود خارها (ماند بلكه بعضي از آن نرسيده
 اند. ات شاياني سرانجام داده نتوانستهرفته و يا هم اينكه در بزرگسالي نيز خدم

1  - 
است كه در حضور رسول خدا چندين مرتبه اعتراف نمود كه مرتكب زنا  اشاره به سنگسار ماعز اسلمي -2

 شده است.
3- 
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َ ُ َ  بََُِ�  ِ�يَما قُلُُت  َُنَ  َ�ُفِس  ََ
َ
664Fَطيّئٍ  ُ ّعرُ  فَأ

ينَ  1 ِ
ّ
ِ َ َ  َسّعُرَا قَدُ  اَ

ُ
لَِئُ  ال  َحيَاةٌ  بَِ   َطالَُت  ََ

لَِئُ  ،ُهُرُمزَ  بُِن  ِكُتَى :قَاَل  ُهُرُمزَ  بُِن  ِكُتَى قُلُُت . ِكُتَى ُكنُوزُ  َلُُفتََحنّ   ،َحيَاةٌ  بَِ   َطالَُت  ََ
َ�نّ  نُ  َكّفهِ  ِمُلءَ  ُ�ُِرشُ  الرُّجَل  لََتَ َُ  َذَهٍ   َِ

َ
ُطلُُ   ،فِّضةٍ  َ نُ  ََ ُقٌَلُهُ  ََ نُهُ  ََ دُ  فَ َ  ،َِ َحًدا َ�ِ

َ
ُقٌَلُهُ  َ ََ 

نُهُ  َلَلَُقَ ّ  ،َِ ََ  َ َّ َحُدُ�مُ  ا
َ
لَََُ   ،يَلَُقاهُ  يَُومَ  َ َتُِجمُ  يُرُُجَانٌ  ََ ََُنَهُ  بََُنَهُ  ََ َُ  ُ

َ
لَمُ  َ�يَُقولَنّ  .ل

َ
ُ�َعُث  َ

َ
َ 

َ   رَُسوالً  إَِلَُ   َِ لَمُ  َ�يَُقوُل  .بََ�  َ�يَُقوُل  َ�يٌَُلّ
َ
ُعِطَ   َ

ُ
االً  َ فُِضُل  ََ

ُ
 َ�يَنُُظرُ  .بََ�  َ�يَُقوُل  َعلَيَُ   َََ

نُ  َ�نُُظرُ  ،َجَهنّمَ  إِالّ  يََرى فَ َ  يَِميِنهِ  ََ نُ  ََ  َسِمُعُت  َعِدّى  قَاَل . َجَهّنمَ  إِالّ  يََرى فَ َ  �ََمارِهِ  ََ
 ّ ِِ ُقوُل  اّل َُّقوا :ََ لَوُ  اّلارَ  ا ّقةِ  ََ َِ ِ دُ  لَمُ  َ�َمنُ  ،ََُمَرةٍ  ت َِمةٍ  ََُمَرةٍ  ِخّقةَ  َ�ِ ََ ٌِ

 َعِدّى  قَاَل . َطيٌَّةٍ  فَ
يُُت 
َ
ُل  ينَةَ الّظعِ  فََرَ ِ

َ
نَ  يَُرت َِ�ةِ  َِ

ُ
َكُعٌَةِ  ََُطوَ   َحّت  ال

ُ
َاُ   الَ  ،بِال

َ
َ  إِالّ  ت َّ ُ�نُُت  ،ا ََ  ِ�يَمِن  ََ  اُ�تَتَ

لَِئُ  ،ُهُرُمزَ  بُِن  ِكُتَى ُكنُوزَ  نّ  َحيَاةٌ  بُِ�مُ  َطالَُت  ََ َُ ا لََتَ ّ  قَاَل  ََ ِِ بُو اّل
َ
َقاِسمِ  َ

ُ
 ُ�ُِرشُ  :ال

»َكّفهِ  ِمُلءَ 
665F

2. 
 
 

 روايت):  )1 بن علقمه الخزاعي ومن مسند كرز

 :قال ،الز � بن عرَةعن « خرج احلاكم من طريق سفيان ومعمرأ :حديثه يف الفتوح

 َن لإلس م هل اهللا رسول يا: فقال الب رجل سأل :يقول ،علقمة بن كرز سمعت
 َ خل خ�ا بهم اهللا ا َر َالعجم العر  َن بيت َهل َيما ،نعم: اهللا رسول فقال ؟َنت�
شط الَيخ  َلم  هذا حديث صحيَ ع »الظلل كأنها الفت يقع ثم اإلس م، عليهم

َالخاري اخراش  عمر الافظ يقول ما يلزم مملما �رجاه قال الا�م سمعت ا بن
 .666F3»س م َن َنت�هل لإل ةبن علقم حديث كرز

                                           
 رهزنان قبيله طي. -1
2- 
3  
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 روايت):  )2اهللا بن حوالهعبد ومن مسند

 بن اهللا عٌد عن ،خقي  بن اهللا عٌد عن« خرج احلاكمأ :عثامن ةه يف خالفحديث

667Fبب ة َعتجر رجل ع يهجمون يوم ذاَ: اهللا رسول قال :قال حوالة

 َن الاس يٌايع 1
 .668F2»الاس يٌايع حبة بب  َعتجر َهو ،عثمان ع فهجمت النة َهل

 لقيُ بن ر يعة عن ،حٌي  َب بن يز�د عن« خرج احلاكم من حديث الليثأ

ْسدي حوالة بن اهللا عٌد عن ،الجيب  �ا فقد ث ث َن �ا َن :قال اهللا رسول عن ،ا
 .»الجال ََن ،يعطيه بال  مصطب خليفة َقتل ،مو� :قال ؟اهللا رسول يا َاذا :قالوا

 روايت):  )1ن مسند هاشم بن عتبه بن ابي وقاصوم

 بن جابر عن ،عم� بن مل ـال عٌد« حديث خرج احلاكم منأ :حديثه يف الفتوح

 مملمونـال يظهر :يقول اهللا رسول سمعت :قال َقاص َب بن عتٌة بن هاخم عن ،سمرة
 َ�ظهر ،الرَم ع مملمونـال َ�ظهر ،فارس ع مملمونـال َ�ظهر ،العر  جز�رة ع
ْعور ع مملمونـال  .669F3»الجال ا

 روايت):  )1ومن مسند نافع بن عتبه بن ابي وقاص

 عن ،عم� بن مل ـال عٌد بن موس«اخرج الحاكم من حديث  :حديثه في الفتوح
  اهللا رسول ع العر  َن ناس قدم :قال ،عتٌة بن نافع عن ،سمرة بن جابر عن ،َبيه

 ثم ،اهللا رسول َ   هؤالء ب  ْحولن :فقلت فقمت ،الصو  عليهم عليه �ملمون
 يِزَن :يقول فممعته :قال إله َقوم َن إال نفب َبت ثم ،القوم نج هو :نفب   قلت

                                           
 مردي كه خود را به عمامه پيچانده است. -1
2  
3  
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 فيفتحه الجال يِزَن ثم ،اهللا فيفتحها فارس يِزَن ثم اهللا، فيفتحها العر  جز�رة
 .670F1»اهللا

 روايت):  )2القرشي ةومن مسند عبداهللا بن هشام بن زهر

ُخَبَ  قَاَل  ََُهٍ   اُ�نُ « خرج البخاري من حديثأ :حديثه يف فضل عمر
َ
 قَاَل  َحيَُوةُ  ِِ َ

بُو َحّدثَِ� 
َ
ُعٌَدٍ  ُ�نُ  زُُهَرةُ  َعِقيٍل  َ نّهُ  ََ

َ
ٌُدَ  َجّدهُ  َسِمعَ  َ ََ  ِ َّ امٍ  ُ�نَ  ا ََ عَ  ُكّنا قَاَل  ِه ََ  ّ ِِ  ََُهوَ  اّل

َمرَ  �ِيَدِ  آِخذٌ  َّطاِ   بُِن  َُ
ُ
671Fوهذا حديث مل يطوله البخاري »ال

2. 

عد َابن ميعه عن زهرة بن َعٌد عن جده رخيد بن س« خرج احلاكم من حديثأو

عَ  ُكّنا :قَاَل  عٌدا� بن هَام َمرَ  �ِيَدِ  آِخذٌ  ََُهوَ  الِّبّ  ََ َّطاِ   بُِن  َُ
ُ
َمرُ  َ�َقاَل  ،ال َُ:  ِ َّ ا  يَا ََ

  ان  اهللاِ  رَُسوَل 
َ
ّ  َحّ  ْ

َ
نُ  إِل َِ  

ءٍ  ُكّ  الَ : ِبّ الّ  ل َ�َقاَل  ،الت ب  جنب َ�ُفِب  إِالّ  َشُ
ُرونَ  َحّت ي�ون مؤَنا 

َ
َحّ   َ

َ
نُ  إَِلَُ   َ َمرُ  َ�َقاَل  ،َ�ُفِمِ   َِ َاَي َنزل علي  الكتا   :َُ

 
َ
َح ا  نَُت ْ

َ
َ  ّ

َ
نُ  إِل َمرُ  يَا اآلنَ : الِّبّ  َ�َقاَل الت ب  جنب  َ�ُفِب  َِ َُ «672F3. 

 روايت):  )1ومن مسند عمران بن حصين الخزاعي 

عمش خرج احلاكم من حديث االأمنها ما  ةمن طرق كثري ةثالقرون الثالحديثه يف 

 إل مميند خيا فإذا ،ممجدـال فدخلت الصة إل انطلقت :قال ،�ما  بن ه ل عن«
 اَين ثم ،يلونهم اَين ثم ،قر� الاس خ�: اهللا رسول قال :يقول ُدث َسطوانة
 . 673F4»�مألوها نَ قٌل الَها ة يعطون َقوام يأت ثم ،يلونهم

  روايت):  )1 ومن مسند عبدالرحمن بن ابي بكر
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 عن« خرج احلاكم من حديث ابن ايب مليكهأ :يب بكرأ ةخالف حديثه يف الدليل عىل

 لن كتابا ل�م َرت  َ�تف بدَاة ايي�: اهللا رسول قال :قال ،ب�ر َب بن الرحن عٌد
 .674F1»ب�ر َبا إال َاجؤَنون اهللا يأب :فقال ،علينا َقٌل ثم ،قفاه َالنا ثم َبدا، بعده يضلوا

 روايت):  )1ومن مسند عثمان بن ارقم بن ابي االرقم المخزومي  

 مخزَ�،ـال اْرقم َب بن اْرقم بن عثمانعن « خرج احلاكمأ :حديثه يف سوابق عمر

 ،نك َنه اْرقم بن عثمان جدي حدث� ،اْرقم بن عثمان بن َُ عن ،َب َخب� :قال
 كن الت الار َ� الصفا ع  اره َ�نت ،سٌعة سابع َب َسلم ،اإلس م سٌع ابن َنا :يقول
 َقال كث� قوم فيها فأسلم ،اإلس م إل الاس  ع َفيها ،اإلس م   فيها ي�ون الب
 ََ الطا  بن عمر إل  الرجل  بأح  اإلس م َعز ا� :فيها االثن  للة اهللا رسول
 َنها َخرجوا ،اْرقم  ار   فأسلم ،ب�رة الِد َن الطا  بن عمر فجاء ،هَام بن عمرَ
 .675F2»اإلس م  ار اْرقم  ار َ عيت ،هاهر�ن باليت َطافوا َ�بَا

 
 
 روايت):  )1 بن سريع ومن مسند االسود 

 عن ،الزهري عن« خرج احلاكم من حديث ابراهيم بن سعدأ :حديثه يف فضل عمر

ْسو  عن ،ب�رة َب بن رحنال عٌد  :فقلت اهللا نب ع قدَت :قال ،المي� ه�ع بن ا
 ع َثنيت َا ََا :فقال ،ََدحت  َيعال يٌارك اهللا ع فيه ثنيت خعرا قلت قد اهللا نب يا
 :ل فقال ،َق� طوال رجل فدخل َ�َده فجعلت فدعه به َدحت� ََا فهايه يعال اهللا

 فلما َمم  :ل فقال ،ع  َن َلث فلم َ�َده ،فجعلت هاَ :قال ،خرش فلما َمم 
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 قلت خرش َِذا َمم  قلت  خل إذا اَي اهللا نب يا هذا َن :فقلت ،هاَ :قال ،خرش
 .676F1»شء   الاطل َن َلَ  الطا  بن عمر هذا :قال ؟هاَ

  روايت):  )1 ومن مسند ابي جحيفه السوائي

 كنت :قال ،َبيه عن ،جحيفة َب بن عون عن« خرج احلاكمأ :حديثه يف خالفه قريش

 قال ثم خليفة عش اثنا يمض حت صالا ََت َمر يزال ال :فقال الب عند ع� َع
 َن كهم :ب� يا قال :قال ؟عم يا قال َا ََا� َ�ن لع� فقلت صويه بها َخفض كمة
 .677F2»قر�ش

عن عون بن « بن مغولخرج ابن ماجه من حديث مالك أ :وحديثه يف فضل الشيخني

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل بيه َاب جحيفه عن  َّ بُو :ا
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا ََ

َ
َنّةِ  َ

ُ
نَ  ال َِ 

لِ َ  َّ
َ
ِِيّ َ  إِالّ  ََاآلِخِر�نَ  اْ  .678F3»ََالُُمرَُسِل َ  الّ

 روايت):  )3ومن مسند عبداهللا بن زمعه بن االسود

عن « داود واحلاكم من حديث ابن اسحق بوأخرج أ :يب بكر الصديقأ ةحديثه يف امام

ٌُدُ الزهري عن  ِب  ُ�نُ  الَُمِلِ   ََ
َ
ٌُدِ  بُِن  بَُ�رِ  َ َارِِث  بُِن  الرُّحَِن  ََ

ُ
امٍ  بُِن  ال ََ نُ  ِه �ِيهِ  ََ

َ
نُ  َ ََ 

ٌُدِ  ََ  ِ َّ َعةَ  بُِن  ا َُ ِ  بِرَُسولِ  اُستُِعزّ  لَّما قَاَل  َز َّ 679Fا

نَ  4
َ
نَ  َ�َفرٍ  ِف  ِعنَُدهُ  اَََ  بَِ ٌل  َ َعهُ  الُُمُمِلِم َ  َِ

 
َ
نُ  ُمُرَا َ�َقاَل  الّصَ ةِ  إِل ٌُدُ  فََخَرشَ . لِلّناِس  يَُصّ�  ََ ََ  ِ َّ َعةَ  ُ�نُ  ا ََ َمرُ  فَإَِذا َز َ�نَ  اّلاِس  ِف  َُ ََ 
بُو
َ
يًٌِا بَُ�رٍ  َ َمرُ  يَا َ�ُقلُُت  ََ مُ  َُ ِ  رَُسوُل  َسِمعَ  فَلَّما فََكّبَ  تََقّدمَ �َ  بِاّلاِس  فََصّل  َُ َّ  َصُويَهُ  ا

َ�نَ  َمرُ  ََ َُنَ  « قَاَل  ُ�ُِهًرا رَُج ً  َُ
َ
بُو فَأ

َ
َب  بَُ�رٍ  َ

ُ
ُ  يَأ َّ الُُمُمِلُمونَ  َذلَِ   ا َب  ََ

ُ
ُ  يَأ َّ  َذلَِ   ا

الُُمُمِلُمونَ    َ�ٌََعَث . ََ
َ
ِب  إِل
َ
نُ  َ�ُعدَ  فََجاءَ  بَُ�رٍ  َ

َ
َمرُ  ّ� َص  َ زاد  .»بِاّلاِس  فََصّ�  الّصَ ةَ  يِلَُ   َُ
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 َا َاهللا ؟زَعة ابن يا ب صنعت َاذا َُ  :عمر فقال ،زَعة بن اهللا عٌد قال« :احلاكم

 :قلت ،بالاس صليت َا ذل  َلوال ،بذل  َمر اهللا رسول َن ،إال َمري� ح  هننت
 بالص ة حض َن َح  رَيت  ب�ر باَ َر لم ح  َل�ن اهللا رسول َمر� َا َاهللا
 .680F1» بالاس

نُ « يب شهابأيب داود من طريق ويف رواية أل ٌَيُدِ  ََ َُ  ِ َّ ٌُدِ  بُِن  ا ََ  ِ َّ تٌَُةَ  بُِن  ا نّ  َُ
َ
َ 

ٌُدَ  ََ  ِ َّ َعةَ  ُ�نَ  ا َُ ُخَبَهُ  َز
َ
ََبِ  بَِهَذا َ

ُ
ّ  َسِمعَ  لَّما قَاَل  ال ِِ ََ  اّل َمرَ  َصُو َعةَ  نُ ا�ُ  قَاَل  َُ ََ  َخَرشَ  َز

 ّ ِِ ُطلَعَ  َحّت  اّل
َ
َسهُ  َ

ُ
نُ  َرَ ِب  اُ�نُ  لِلّناِس  ِلَُصّل  الَ  الَ  الَ  :قَاَل  ُ�مّ  ُحُجَريِهِ  َِ

َ
ُقوُل . قَُحافَةَ  َ ََ 

َضًٌا َذلَِ   ُِ َُ«681F2. 
 روايت):  )2الثقفي ةمسند ابي بكر ومن

ََمِن  َعِن « دودا بوأخرج أ :حديثه يف الوزن
ُ
نُ  ال ِب  ََ

َ
نّ  بَُ�َرةَ  َ

َ
َ  ّ ِِ ََ  قَاَل  اّل  :يَُومٍ  َذا

نُ  ى ََ
َ
نُُ�مُ  َرَ نَا رَُجٌل  َ�َقاَل . ُرُؤَ�ا َِ

َ
يُُت  َ

َ
نّ  َرَ

َ
َ�انًا َكأ نَ  نََزَل  َِ نَُت  فَُوِزنَُت  الّمَماءِ  َِ

َ
بُو َ

َ
َََ 

نَُت  فَرُِجُحَت  بَُ�رٍ 
َ
ِب  َ

َ
ِزنَ  بَُ�رٍ  بِأ َُ َمرُ  ََ بُو َُ

َ
بُو ََ فَرُجِ  بَُ�رٍ  َََ

َ
ِزنَ  بَُ�رٍ  َ َُ َمرُ  ََ ثَُمانُ  َُ َُ ََ 

 ََ َمرُ  فَرُِج نَا الُِمَ�انُ  ُرفِعَ  ُ�مّ  َُ َُ
َ
َكَراِهيَةَ  فََرَ

ُ
ِ  رَُسولِ  ََُجهِ  ِف  ال َّ  . «682F3ا

نُ « يب بكرةأله من طريق عبدالرمحن بن  ةويف رواي ُعنَاهُ  ََ ََ �ِيِه 
َ
لَمُ  َ َكَراِهيَةَ  يَُذُكرِ  ََ

ُ
 .ال

ِ  رَُسوُل  لََها اءَ فَاُستَ  قَاَل  َّ ُعِ�  ا ُ  يُُؤِ�  ُ�مّ  ُ�ٌُّوةٍ  ِخ َفَةُ  :َ�َقاَل  َذلَِ   فََماَءهُ  ََ َّ نُ  الُُملَُ   ا ََ 
اءُ  ََ َ �«683F4. 

 روايت):  )1بن جندب ةومن مسند سمر
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نُ « داود بوأخرج أ : من السامءيلّ دلو دُ  حديثه يف رؤيا ُخَعَث  ََ
َ
ٌُدِ  بُِن  َ نُ  الرُّحَِن  ََ ََ 

�ِيهِ 
َ
نُ  َ نّ  ُجنُُدٍ   بُِن  َسُمَرةَ  ََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَاَل  رَُج ً  َ َّ ِّ  ا يُُت  ِإ

َ
نّ  َرَ

َ
َ  َ لًُوا َكأ

ّ
نَ  ُ ل  الّمَماءِ  َِ

بُو فََجاءَ 
َ
َخذَ  بَُ�رٍ  َ

َ
يَها فَأ َِ ً ا فََشَِ   بَِعَرا َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ  َضِعيًفا ُشُ َخذَ  َُ

َ
يَها فَأ َِ  َحّت  فََشَِ   بَِعَرا

ثَُمانُ  َجاءَ  ُ�مّ  يََضلّعَ  َخذَ  َُ
َ
يَها فَأ َِ ّ  َجاءَ  ُ�مّ  يََضلّعَ  َحّت  فََشَِ   بَِعَرا َخذَ  َعِ

َ
يَها فَأ َِ  بَِعَرا

َطُت  ََ ََ  فَانُيَ اُ�تََض نَُها َعلَيُهِ  ََ ءٌ  َِ  .684F1»َشُ
 روايت):  )1ومن مسند عباس بن عبدالمطلب

ٌِيَل  ابُِن  َعِن « :يعـيل خرج ابوأ :يب بكرأ ةحديثه يف امام ٌّـاٍس  ابُِن  َعِن  ،ُشَُح  َعـِن  ،ََ

ٌّاِس  َع
ُ
ِ  رَُسولِ  َعَ  َ َخلُُت  :قَاَل  ،ال َّ ـّ�  فَاُسـيََتُنَ  �َِمـاُؤهُ  ََِعنَُدهُ  ا يُُمونَـةَ  إِال َِ ََ685F

ُ  فَـُدّ   ،2
َ
 ل

686Fفَُ�ّ  َسُعَطةٌ 

ٌَُقَ ّ  ال :َ�َقاَل  ،3 َيُِت  ِ   ََ
ُ
َحدٌ  ال

َ
ّ  إِال َ

ُ
ٌّاَس  الإِ  ل َع

ُ
687Fيَِميِ�  يُِصٌُهُ  لَمُ  فَإِنّهُ  ،ال

: قَاَل  ُ�مّ  ،4
بَا ُمُرَا
َ
ةُ  َ�َقالَُت  ،بِاّلاِس  يَُصّ�  بَُ�رٍ  َ ََ ِ ُ  قَُوِ�  :ِلَُفَصةَ  ،َع�

َ
بَا إِنّ  ل

َ
 الَُمَقامَ  َذلَِ   قَامَ  إَِذا بَُ�رٍ  َ

ُ  َ�َقالَُت  ،بََ�ى
َ
بَا ُمُرَا :َ�َقاَل  ،ل

َ
بُو فََصّ�  ،بِاّلاِس  ّ� يَُص  بَُ�رٍ  َ

َ
ِ  رَُسوُل  َََجدَ  ُ�مّ  ،بَُ�رٍ  َ َّ   ا

بُو َرآهُ  فَلَّما ،فََخَرشَ  ،ِخّفةً 
َ
ّخرَ  بَُ�رٍ  َ

َ
  ،يَأ

َ
أ ََ َُ
َ
يُ  �ِيَِدهِ  إَِلُهِ  فَأ

َ
َننََ   َ   فََجلََ   ،فََجاءَ  ،ََ

َ
ٌِهِ  إِل

 ،َجنُ
 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقَرَ َّ نُ  ا   اُ�تََ�  َحيُُث  َِ

َ
 .688F5»بَُ�رٍ  بُوَ

  روايت):  )1ومن مسند ابي الطفيل 
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را با روغن زيتون جوشانيده و به آن حضرت بخورانند، آن حضرت ميلي به خوردن دوا نداشتند مگر اطرافيان 
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نُ « بويعيل من حديث محادأخرج أ :يب بكر وعمرأيف  حديثه يف رؤيا النبي ََ  ّ  بُِن  َاَ

نُ  ،َز�ُدٍ  ِب  ََ
َ
نُ  الِّبّ  َعِن  ،الّطَفيُِل  َ ََ ٌِيٍ   ََ ََمِن  َعِن  ،ََُحَيُدٍ  ،َح

ُ
نّ  ،ال

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  :قَاَل  ا

نَا َُنََمابَ 
َ
نُِزعُ  َ

َ
َُ  إِذُ  اللّيُلَةَ  َ رََ  ََ  ّ َ�نَمٌ  ُسو ٌ  َ�نَمٌ  َاَ ُفرٌ  ََ بُو فََجاءَ  ،َُ

َ
َُ  َذنُو ًا َ�َ�َعَ  بَُ�رٍ  َ

َ
َ 

ُ  ،َضُعٌف  ِ�يِهَما َذنُو َُ ِ  َّ ا ِفرُ  ََ ُِ ََ  ُ
َ
َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ  ،ل   َغُرً ا فَاُستََحالَُت  َُ

َ
ِيَاَض  َ�َمأل

ُ
ََ  ،ال ُر

َ
 ىَََ

رَ  فَلَمُ  ،الَُوارَِ ةَ 
َ
ٌَُقِرّ�ا َ نَ  ََ ُحَمنَ  اّلاِس  َِ

َ
نُهُ  نَزًُع  َ ُت  ،َِ

ُ
ل َّ
َ
نّ  فَأ

َ
نَمَ  َ َِ

ُ
َعَرُ   الّمو َ  ال

ُ
َعُفرَ  ،ال

ُ
ال ََ 

َعَجمُ 
ُ
 .689F1»ال

 روايت):  )2بن كعب ةومن مسند مر

نُ « خرج الرتمذيأ :ةن عثامن عيل هدي يف الفتنأحديثه يف  ِب  ََ
َ
نُ  قَِ بَةَ  َ ِب  ََ

َ
َ 

ُخَعِث 
َ
ّ  اْ ِِ نّ  الّصنَُعا

َ
ُت  ُخَطٌَاءَ  َ ََ امِ  قَا َّ ِ�يِهمُ  بِال نُ  رَِجاٌل  ََ ُصَحاِ   َِ

َ
ِ  رَُسولِ  َ َّ  َ�َقامَ  ا

َقاُل  رَُجٌل  آِخُرُهمُ  َُ  ُ
َ
نُ  َسِمُعتُهُ  َحِديٌث  لَُوالَ  َ�َقاَل  َكُعٍ   ُ�نُ  ُمّرةُ  ل ِ  رَُسولِ  َِ َّ ا ا ُمُت  ََ َُ .

ِفَتَ  رَ َََذكَ 
ُ
َقّنعٌ  رَُجٌل  َ�َمرّ  َ�َقّرَ َها ال ئِذٍ  َهَذا َ�َقاَل  ثَوٍُ   ِف  َُ ََ  ُهوَ  فَإَِذا إَِلُهِ  َ�ُقُمُت  الُُهَدى َعَ  يَُو
ثَُمانُ  ّفانَ  ُ�نُ  َُ ٌَلُُت  قَاَل . ََ َُ

َ
 .690F2»َ�َعمُ  قَاَل  َهَذا َ�ُقلُُت  بِوَُجِههِ  َعلَيُهِ  فَأ

َعُمِكِر�نَ  ُكّنا قَاَل  ُ�َفُ�ٍ  بُِن  ُجٌَُ�ِ « خرج امحد من حديثأو  عَ  َُ َ�ةَ  ََ َِ َعا
تُِل  َ�ُعدَ  َُ ََ 

ثَُمانَ  َُهِزّى  ُمّرةَ  ُ�نُ  َكُعُ   َ�َقامَ  َُ
ُ
ءٌ  لَُوالَ  َ�َقاَل  ال نُ  َسِمُعتُهُ  َشُ ِ  رَُسولِ  َِ َّ ا ا ُمُت  ََ  َهَذا َُ

ِ  رَُسولِ  بِِذُكرِ  َسِمعَ  فَلَّما الَُمَقامَ  َّ جُ  ا
َ
ُنُ  بََُنََما َ�َقاَل  اّلاَس  لََ  َ

َ
ِ  رَُسولِ  ِعنُدَ  � َّ  َمرّ  إِذُ  ا

ثَُمانُ  ّفانَ  ُ�نُ  َُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  قَاَل  ُمرَّج ً  َعلَيُهِ  ََ َّ نُ  فِتُنَةٌ  َلَُخرَُجنّ  :ا ُِت  َِ
َ
ُ  ت َِ َُ  قََد

َ
نُ  َ َِ 

ئِذٍ  َهَذا َهَذا رُِجَ�ُ  َ�ُ ِ  ََ ِن  يَُو ََ ََ  ٌَ َّ زُِ ّى  َحَوالَةَ  اُ�نُ  َ�َقامَ  قَاَل . الُُهَدى َعَ  َعهُ ا
َ
نُ  اْ  ِعنُدِ  َِ

ِ  قَاَل . َ�َعمُ  قَاَل . َهَذا لََصاِحُ   إِنَّ   َ�َقاَل  الُِمنَُبِ  َّ ا ََ  ِّ َاِضٌ  إِ
َ
لَوُ  الَُمُجِلَ   َذلَِ   ل نّ  َعِلُمُت  ََ

َ
َ 

ََُِش  ِف  ِل 
ُ
َل  ُكنُُت  ُمَصّدقاً  ال َّ

َ
نُ  َ  .691F3»بِهِ  يََ�لّمَ  ََ
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  روايت):  )1 مثةومن مسند ابي ر

 :قال ،قَ  بن زر َ« خرج احلاكم من حديثأ :حديثه يف منزلة الشيخني عند النبي

 رسول َع الص ة هذه َثل ََ الص ة هذه صليت :قال ،رَثة َبا ي�� لا إَام بنا ص�
 رجل َ�ن ،يمينه عن ،ممتقدـال الصف   يقوَان بَعمر ب�ر َبو َ�ن :قال اهللا
 حت ،�ماره َعن يمينه عن ،سلم ثم اهللا نب فص� الص ة َن اَْ� الكٌ�ة خهد قد
 َعه َ رك اَي الرجل فقام - نفمه يع� - رَثة َب كنفتال انفتل ثم ،خده بياض رَينا

 فإنه  اجل :قال ثم ،بمنكٌهفهزه فأخذ عمر إله فوث  �َفع الص ة َن اَْ� الكٌ�ة
 :فقال ،بصه الب فرفع ،فصل ص يهم ب  ي�ن لم َنه إال الكتا  َهل يهل  لم

 .692F1»الطا  ابن يا ب  اهللا َصا 
  روايت):  )2ومن مسند نافع بن عبدالحارث 

خرج امحد من أ :يب مويسأيب بكر وعمر وعثامن باجلنة مثل حديث أحديثه يف بشارة 

قُ  ُ�نُ  ُموَس عن « طريق وهيب بَا َسِمُعُت  قَاَل  ٌَةَ َُ
َ
َّدُث  َسلََمةَ  َ الَ  ُُ ُعلَُمهُ  ََ

َ
نُ  إِالّ  َ  بُِن  نَافِعِ  ََ

ٌُدِ  َارِِث  ََ
ُ
نّ  ال

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ نُ  َحايِطاً  َ َخَل  ا َِ  ُِ ُِئِ  َُّف  َعَ  فََجلََ   الَُمِدينَةِ  َحَوايِ

ُ
 فََجاءَ  ال

بُو
َ
ِذنُ  بَُ�رٍ  َ

ُ
ُ  ايَُذنُ  :َ�َقاَل  �َُمتَأ

َ
تَّشُهُ  ل َّنةِ  ََ

ُ
َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ . بِال ِذنُ  َُ

ُ
ُ  ايَُذنُ  :َ�َقاَل  �َُمتَأ

َ
تَّشُهُ  ل ََ 

َّنةِ 
ُ
ثَُمانُ  َجاءَ  ُ�مّ . » بِال ِذنُ  َُ

ُ
ُ  ايَُذنُ  :َ�َقاَل  �َُمتَأ

َ
تَّشُهُ  ل َنّةِ  ََ

ُ
 . 693F2»بَ َءً  َََسيَلَُق  بِال

 ُ�نُ  نَافِعُ ب سلمه قال قال َعن  عمرَ عن يز�د بن هارَن عن ُمد بن« خرج امحدأو

ٌُدِ  َارِِث، ََ
ُ
 .694F3»�وه فذكر ال

 روايت):  )1ومن مسند جبير بن مطعم
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نُ  َسُعدٍ  ُ�نُ  إِبَُراِهيمُ عن « خرج البخاريأ :يب بكرأ ةحديثه يف الدليل عيل خالف ََ 

�ِيهِ 
َ
نُ  َ َّمدِ  ََ ُطِعمٍ  بُِن  ُجٌَُ�ِ  بُِن  ُُ نُ  َُ �ِيهِ  ََ

َ
يَِت  قَاَل  َ

َ
ةٌ  َ

َ
ّ  اُمَرَ ِِ َمَرَها اّل

َ
نُ  فَأ

َ
 .إَِلُهِ  يَرُِجعَ  َ

يَُت  قَالَُت 
َ
َرَ
َ
لَمُ  ِجئُُت  إِنُ  َ ِجُدكَ  ََ

َ
ّ�َها َ

َ
ََ  ََُقوُل  َكَ ِديِ�  لَمُ  إِنُ  :الّمَ مُ  َعلَيُهِ  قَاَل  .الَُمُو ِ

َ
ِت  ت

ُ
 فَأ

بَا
َ
 .695F1»بَُ�رٍ  َ

 روايت):  )3ومن مسند عبداهللا بن الزبير

نُ « خرج البخاري من طريق محاد بن زيدأ :يب بكر الصديقأديثه يف فضل ح يّوَ   ََ
َ
َ 

نُ  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ِب  بُِن  ا
َ
ُهُل  َكتََ   قَاَل  ُملَيَُكةَ  َ

َ
ُكوفَةِ  َ

ُ
  ال

َ
َدّ  ِف  الّزَ ُ�ِ  ابُِن  إِل

ُ
ا َ�َقاَل  .ال َّ

َ
ِى َ

ّ
 اَ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َّ ّتِخًذا ُكنُُت  لَوُ  :ا نُ  َُ ةِ  َهِذهِ  َِ َّ
ُ
َُذيُهُ  َخِلي ً  اْ

ّ
ُ  َالت

َ
نَُزل
َ
بًا َ

َ
ُعِ�  َ بَا ََ

َ
َ 

 .«696F2بَُ�رٍ 

َمرَ  ُ�نُ  نَافِعُ  نع« خرج البخاري من حديثأ :وحديثه يف فضل عمر ِب  ابُِن  َعِن  َُ
َ
َ 

َّ�َانِ  َك َ  قَاَل  ُملَيَُكةَ 
ُ
نُ  ال

َ
ُهِلَن  َ بَا - ََ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ََُهَما َرَ�َعا بََ ُصَوا

َ
ّ  ِعنُدَ  َ ِِ  ِح َ  اّل

ُ   َعلَيُهِ  قَِدمَ 
ُ
َخارَ  ،يَِميمٍ  بَِ�  َر�

َ
َحُدُهَما فَأ

َ
قَُرِع  َ

َ
ِخ  َحاتٍِ   بُِن  بِاْ

َ
َخارَ  ،ُ�َاِخعٍ  بَِ�  َ

َ
 اآلَخرُ  َََ

ُحَفُظ  الَ  نَافِعٌ  قَاَل  - آَخرَ  بِرَُجٍل 
َ
697Fاُسَمهُ  َ

بُو َ�َقاَل  - 3
َ
ا لُِعَمرَ  بَُ�رٍ  َ ََ  ََ رَُ 

َ
ا قَاَل  .ِخَ ِف  إِالّ  َ ََ 

 َُ رَُ 
َ
َََفَعُت  .ِخ َفََ   َ َُُهَما فَاُر ُصَوا

َ
نَُزَل  ،َذلَِ   ِف  َ

َ
ُ  فَأ َّ ٰ ﴿ :ا اَ   ُ �ه

 
َِن  � َ َّ  ْ دورا رٓ ت رۡ  �   ء ام  عو  � ْ  ا

ۡص 
 
ٰ أ مۡ �  َمرُ  َكنَ  َ�َما الّزَ ُ�ِ  اُ�نُ  قَاَل  .اآليَةَ  ]2[الحجرات:  ﴾ت �و ِ  رَُسوَل  �ُُمِمعُ  َُ َّ  َهِذهِ  َ�ُعدَ  ا

لَمُ  .�َُمتَُفِهَمهُ  َحّت  اآليَةِ  نُ  َذلَِ   يَُذُكرُ  ََ �ِيهِ  ََ
َ
َ 698F4،  �ُِع بَا ََ

َ
 . 699F5»بَُ�رٍ  َ
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ِب  ابُِن  َعِن « خرج البخاري من طريق ابن جريجأو
َ
نّ  ُملَيَُكةَ  َ

َ
ٌُدَ  َ ََ  ِ َّ  الّز َُ�ِ  ُ�نَ  ا

ُخَبَُهمُ 
َ
نّهُ  َ

َ
ٌ  رَ  قَِدمَ  َ

ُ
نُ  � ّ  َعَ  يَِميمٍ  بَِ�  َِ ِِ 700Fمتقدمـفذكر نحوا من احلديث ال. »اّل

1. 

 روايت):  )1ومن مسند عبدالرحمن بن خباب السلمي

ِب  ُ�نُ  الَُوِلدُ « خرج امحد من حديثأ :حديثه يف فضل عثامن
َ
امٍ  َ ََ نُ  ِه ِب  فَُرقَدٍ  ََ

َ
َ 

نُ  َطلَُحةَ  ٌُدِ  ََ ٌّاٍ   بُِن  الرُّحَِن  ََ ّ  َخ َِ
ِ  رَُسوُل  �ََطَ   قَاَل  الّملَ َّ ةِ  َجَُِش  َعَ  فََحّث  ا ُعُتَ

ُ
 ال

ثَُمانُ  َ�َقاَل  ّفانَ  ُ�نُ  َُ ََ  ّ
َ
ايَةُ  �َل ُح َِسَها بَِع�ٍ  َِ

َ
َتابَِها بِأ َُ

َ
ثَُمانُ  َ�َقاَل  َحّث  ُ�مّ  - قَاَل  - َََ َُ  ّ

َ
 �َل

ايَةٌ  ُخَرى َِ
ُ
ُح َِسَها َ

َ
تَابَِها بِأ

َُ نَ  َمُرقَاةً  نََزَل  ُ�مّ  - قَاَل  - ََََ ثَُمانُ  َ�َقاَل  َحّث  ُ�مّ  الُِمنَُبِ  َِ  ُ�نُ  َُ
ّفانَ  ََ  ّ
َ
ايَةٌ  �َل ُخَرى َِ

ُ
ُح َِسَها َ

َ
تَابَِها بِأ َُ

َ
َ يُُت  قَاَل .ََ

َ
ّ  فََرَ ِِ ُقوُل  اّل َّرُكَها َهَكَذا �ِيَِدهِ  ََ ُُ .

ُخَرشَ 
َ
ٌُدُ  َََ ا َعّجِ  َكلُُمتَ  يََدهُ  الّصَمدِ  ََ ثَُمانَ  َعَ  ََ ا َُ  .701F2»َهَذا َ�ُعدَ  َعِمَل  ََ

 روايت):  )1القرشي ةومن مسند عبدالرحمن بن سمر

 ،القاسم بن اهللا عٌد عن« بن شوذباخرج احلاكم من طريق أ :حديثه يف فضل عثامن

 إل عثمان جاء :قال ،سمرة بن الرحن عٌد عن ،سمرة بن الرحن عٌد مو� ،كث� عن
 فجعل :قال الب حجر   عثمان ففرغها ،العتة جَش جهز ح   ينار بألف الب
 .702F3»ًمرارا قاما الوم هذا بعد عمل َا عثمان ض َا :َ�قول يقلٌها الب
 
  روايت):  )2ومن مسند معاويه بن ابي سفيان 

 َكنَ  قَاَل  الّزُهِرّى  َعِن « خرج البخاري من حديث شعيبأ :حديثه يف خالفة قريش

َّمدُ  ُطِعمٍ  بُِن  ُجٌَُ�ِ  ُ�نُ  ُُ َّدُث  َُ نّهُ  ُُ
َ
�َةَ  بَلَغَ  َ َِ َعا

فُدٍ  ِف  ِعنَُدهُ  ََُهوَ  َُ نُ  ََ نّ  قَُر�ٍُش  َِ
َ
ٌُدَ  َ ََ  ِ َّ  ا

ُمٍرَ ُ�نَ  َّدُث  ََ نّهُ  ُُ
َ
نُ  َمِلٌ   َسيَُكونُ  َ ِضَ   قَُحَطانَ  َِ َِ �َُ�  َ�َقامَ  ،َ�

َ
ِ  َعَ  فَأ َّ ُهلُهُ  وَ هُ  بَِما ا

َ
َ، 
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ا قَاَل  ُ�مّ  َّ
َ
ِ�  فَإِنّهُ  َ�ُعدُ  َ َِ نّ  بَلَ

َ
نُُ�مُ  رَِجاالً  َ َّدثُونَ  َِ َحاِ يَث  ُُ

َ
ِ  ِكتَاِ   ِف  لَََُمُت  َ َّ الَ  ،ا  يُُؤثَرُ  ََ

نُ  ِ  رَُسولِ  ََ َّ ََلَِ   ا
ُ
ّ  فَإِيّاُ�مُ  ،ُجّهالُُ�مُ  َََ ِِ ا ََ

َ
ُهلََها يُِضّل  الِّت  ََاْ

َ
َ،  ِّ  رَُسوَل  َسِمُعُت  فَإِ

 ِ َّ ُقوُل  ا ُمرَ  َهَذا إِنّ  :ََ
َ
َعاِ يِهمُ  الَ  ،قَُر�ٍُش  ِف  اْ َحدٌ  َُ

َ
ٌّهُ  إِالّ  َ ُ  َك َّ ا ََُجِههِ  َعَ  ا قَاُموا ََ

َ
َ 

 .703F1»اّلينَ 

ٌُدُ عن « خرج امحدأ :وحديثه يف فضل االحاديث التي كانت يف زمن عمر  الرُّحَِن  ََ

نُ  ىّ َمُهدِ  ُ�نُ  َ�ةَ  ََ َِ َعا
ٍَ  بُِن  َُ نُ  َصاِل نُ  يَِز�دَ  بُِن  َر ِيَعةَ  ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ّ  َعِمرٍ  بُِن  ا ِِ َُحَص

ُ
 قَاَل  ال

َ�ةَ  َسِمُعُت  َِ َعا
َّدُث  َُ ُقوُل  ََُهوَ  ُُ َحاِ يَث  إِيّاُ�مُ  ََ

َ
ِ  رَُسولِ  َََ َّ ُهدِ  َعَ  َكنَ  َحِديثاً  إِالّ  ا ََ 

َمرَ  ِِنّ  َُ مَ  ََ َخاَ   َكنَ  رَ َُ
َ
ِ  ِف  الّاَس  َ َّ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  ا َّ ُقوُل  ا نُ  :ََ ُ  يُرِ ِ  ََ َّ  َخُ�اً  بِهِ  ا

َفّقُههُ  نَا إِّ�َما يقول َسمعته اّلين ِف  َُ
َ
ِِّ�َما َخاِزنٌ  َ ُعِطى ََ َُ  ُ َّ َطيُتُهُ  َ�َمنُ  َََجّل  َعزّ  ا َُ

َ
َطاءً  َ ََ 

نُ  704Fُهوَ �َ  َ�ُفٍ   ِطيِ   ََ

نُ  2
َ
ٌَارِكَ  َ َحِدُ�مُ  َُ

َ
نُ  ْ ََ َطيُتُهُ  ََ َُ

َ
َطاءً  َ نُ  ََ هٍ  ََ هٍ  - َشَ َشَ لَةٍ  ََ

َ
 - َمُمأ

ٌَعُ  ََالَ  َكآلِكِ  َ�ُهوَ  َُ َ   يقول َسمعته �
َ
ةٌ  يََزاُل  ال َّ

ُ
نُ  َ ِت  َِ َّ

ُ
نُ  َهاِهِر�نَ  َ ََ   َّ

ُ
  ال

َ
نُ  يَُضُّهمُ  ال ََ 

ِتَ  َحّت  َخالََفُهمُ 
ُ
ُمرُ  يَأ

َ
َ  ِ َّ  .705F3»اّلاِس  َعَ  َهاِهُرَنَ  ََُهمُ  ا

 روايت):  )1 بن العاص ومن مسند عمرو 

ِب « خرج البخاري من حديثأ :بعمر يب بكر وأحديثه يف فضل 
َ
ثَُمانَ  َ نّ  َُ

َ
َ 

ِ  رَُسوَل  َّ ُمَرَ َ�َعَث  ا َعاِص  ُ�نَ  ََ
ُ
َِ  َجَُِش  َعَ  ال يََُتُهُ  قَاَل  الّم َِسِل  َذا

َ
ّى  ُت َ�ُقلُ  فَأ

َ
 اّلاِس  َ

َحّ  
َ
ةُ  :قَاَل  إَِلَُ   َ ََ ِ نَ  قُلُُت . َع� بُوَها: قَاَل  الرَّجالِ  َِ

َ
نُ  ُ�مّ  قُلُُت . َ َمرُ  :قَاَل  ََ  .706F4»رَِجاالً  َ�َعدّ . َُ

707Fومن مسند رجل من الصحابه

5  )1 :(روايت  

                                           
1- 
 پس سزاوار است. -2
3- 
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نُ « بويعيل من حديث قتادةأخرج أ َّمدِ  ََ نّ  ،ِسِ��نَ  بُِن  ُُ
َ
ُكوفَةِ  رَُج  َ

ُ
نّ  َخِهدَ  ،بِال

َ
َ 

ثَُمانَ  َُ  َخَذيُهُ  ،َخِهيًدا قُِتَل
َ
708Fالّزَ اِ�يَةُ  فَأ

  فََرَ�ُعوهُ  1
َ
ّ  إِل قَالُوا ،َاِ نُ  لَُوال :ََ

َ
َُ  ََنَُهانَا َ

َ
 َ�َهيُيَنَا َ

نُ 
َ
َحًدا َ�ُقتَُل  ال َ

َ
مَ  َهَذا ،لََقتَلُنَاهُ  َ ََ نّهُ  َز

َ
َهدُ  َ َُ َ نّ  �

َ
ثَُمانَ  َ َُ  الرُّجُل  َ�َقاَل  ،َخِهيًدا قُِتَل 

نَُت : ِلَعِ�ّ 
َ
َهدُ  َََ َُ َ يَُذُكرُ  ،�

َ
َ  �ّ

َ
ََيُُت  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ُهُ  ،ا

ُ
ل
َ
َطاِ�  ،فََمأ َُ

َ
ََيُُت  ،فَأ

َ
بَا َََ

َ
 بَُ�رٍ  َ

ُهُ 
ُ
ل
َ
َطاِ�  فََمأ َُ

َ
ََيُُت  ،فَأ

َ
َمرَ  َََ َُ  ُُه

ُ
ل
َ
َطاِ�  فََمأ َُ

َ
ََيُُت  ،فَأ

َ
ثَُمانَ  َََ ُ  رَِ َ  َُ َّ نُهُ  ا ُهُ  ََ

ُ
ل
َ
 فََمأ

َطاِ�  َُ
َ
ََيُُت  :قَاَل  ،فَأ

َ
ِ  رَُسوَل  فَأ َّ ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقلُُت  ا َّ َ  اُ عُ  ،ا َّ نُ  ا

َ
ٌَارِكَ  َ  َ�َقاَل  ،ِل  َُ

ٌَارَكُ  ال َكيَُف : الِّبّ  َطاكَ  لََ   َُ َُ
َ
َطاكَ  ،َََخِهيَدانِ  ،ََِصّديٌ   ،نَِبّ  َََ َُ

َ
 ََِصّديٌ   نَِبّ  َََ

َطاكَ  ،َََخِهيَدانِ  َُ
َ
 .709F2»؟َََخِهيَدانِ  ََِصّديٌ   نَِبّ  َََ

  روايت):  )1ومن مسند رجل من الصحابه

نُ « خرج امحد من اسود بن هاللأ :حديثه يف رؤيا الوزن نُ  رَُجٍل  ََ هِ  َِ َِ  َكنَ  قَاَل  قَُو

ُقوُل  َمرَ  ِخ َفَةِ  ِف  ََ َّطاِ   بُِن  َُ
ُ
َُ  الَ  ال ُمو ثَُمانُ  ََ نُ  قُلُنَا .�ُُمتَُخلََف  َحّت  َُ َُنَ  َِ

َ
 َذلَِ   ََُعلَمُ  َ

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  َّ ُقوُل  ا يُُت  :ََ
َ
نّ  الَُمنَامِ  ِف  اللّيُلَةَ  َرَ

َ
نُ  ثََ ثَةً  َكأ ُصَحاِب  َِ

َ
ِزنُوا َ  فَُوِزنَ  َُ

بُو
َ
ِزنَ  ُ�مّ  فََوَزنَ  بَُ�رٍ  َ َمرُ  َُ ثَُمانُ  ِزنَ َُ  ُ�مّ  فََوَزنَ  َُ َُ  َُ ٌَ  ََُهوَ  َصاِحٌُنَا َ�نََق  .710F3» َصاِل

  روايت):  )1ومن مسند عبداهللا بن جعفر

 عن« بن سليم ىخرج احلاكم من طريق حييأ :يب بكر الصديقأحديثه يف الثناء عيل 

 خ� فنن ب�ر َبو َلنا :قال بجعفر بن اهللا عٌد عن ،َبيه عن ،ُمد بن جعفر
 .711F4»علينا ََحناه ،بنا ََرحه ،اهللا خليفة

 روايت):  )3ومن مسند جرير بن عبداهللا البجلي

                                           
 سپاهيان. -1
2- 
3- 
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نُ « خرج امحد من حديث شعبهأ :اخلري ىلإيب بكر وعمر أ ةحديثه يف سبق  بُِن  َعُونِ  ََ

ِب 
َ
نُ  َجِر�رٍ  بُِن  الُُمنُِذرِ  َعِن  ُجَحيَُفةَ  َ �ِيهِ  ََ

َ
ِ  رَُسولِ  ِعنُدَ  ُكّنا قَاَل  َ َّ  قَاَل  - َهارِ الّ  َصُدرِ  ِف  ا

َِ  الَّمارِ  ُ�ُتَاِب  ُعَراةٌ  ُحَفاةٌ  قَُومٌ  فََجاَءهُ  -
َ
َعٌَاءِ  َ

ُ
ى ال تََقّ�ِ تُُهمُ  الّميُوِ   َُ َّ نُ  َع  ُكُّهمُ  بَُل  ُمَضَ  َِ

نُ  ّ�َ  ُمَضَ  َِ َِ ِ  رَُسولِ  ََُجهُ  َ�تَ َّ ى لَِما ا
َ
نَ  بِِهمُ  َرَ َفاقَةِ  َِ

ُ
َمرَ  َخَرشَ  ُ�مّ  فََدَخَل  قَاَل . ال

َ
 بَِ الً  فَأ

ّذنَ 
َ
قَامَ  فَأ

َ
ٰ ﴿: َ�َقاَل  َخَطَ   ُ�مّ  فََصّ�  َََ اَ   ُ �ه

 
ْ � َّاسو � َ را قو مو  َّ ّ��و ِي� ِ  م َّ �و َ ق   ٖس ّ�فۡ  ّمِن َ 

 ٰ  � ٖ  َ    ﴾ِح
َ
ع   َّ  � ِّعّ ﴿ اآليَةِ  آِخرِ  إِل َ يۡ  �  مۡ ِ  ُٗ  �و   .]1[النساء: ﴾ اِ �ِي

َ
قََرَ َُشِ  ِف  الِّت  اآليَةَ  ََ

ُ
 ال

﴿  �ۡ رۡ و  ۡت  ّما ٞس � فۡ  دظو م  َّ َٖ  ق  نُ  رَُجٌل  يََصّدَ   لََقدُ  .]18[الحشر:  ﴾لِغ  نُ  ِ ينَارِهِ  َِ نُ  ِ رَُهِمهِ  َِ َِ 
نُ  ثَُو ِهِ  نُ  بُّرهِ  َصاِع  َِ لَوُ  - قَاَل  َحّت  - ََُمِرهِ  َصاِع  َِ ََ   ّ َِ ِ نَ  رَُجٌل  فََجاءَ  قَاَل . ََُمَرةٍ  ت نَُصارِ ا َِ

َ
ْ 

ةٍ  712Fبُِصّ

1  َُ نَُها ََُعِجزُ  َكّفهُ  َكَ  َُ  قَدُ  بَُل  ََ يُُت  َحّت  الّاُس  ََتَاَ�عَ  ُ�مّ  َعَجَز
َ
ُ ِ  َرَ ََ نُ  َكُو  َطَعامٍ  َِ

ِ�يَاٍ   يُُت  َحّت  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  َرَ َّ تََهلُّل  ا ُعِ�  ََُجُههُ  ََ نّهُ  ََ

َ
ُذَهٌَةٌ  َكَ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َُ َّ نُ  :ا  َسنّ  ََ

ُجُرَها فَلَهُ  َحَمنَةً  ُسّنةً  اإلُِسَ مِ  ِف 
َ
ُجرُ  َ

َ
نُ  َََ نُ  َ�ُعَدهُ  بَِها َعِمَل  ََ نُ  َ�ُ�ِ  َِ

َ
َ  َُ نُ  يُنُتََق ُجورِِهمُ  َِ

ُ
َ 

ءٌ  نُ  َشُ ََ َُِزرُ  َُِزرَُها َعلَيُهِ  َكنَ  َسَّئَةً  ُسّنةً  اإلُِسَ مِ  ِف  َسنّ  ََ نُ  ََ نُ  هُ َ�ُعدَ  بَِها َعِمَل  ََ نُ  َ�ُ�ِ  َِ
َ
َ 

 َُ نُ  يُنُتََق ََُزارِِهمُ  َِ
َ
ءٌ  َ   .713F2»َشُ

ُعَمرٌ عن « من طريق عبدالرزاق ةخرج امحد يف هذه القصأو نُ  ََ تَاَ ةَ  ََ نُ  ََ  بُِن  ُحَيُدِ  ََ

نُ  ِهَ لٍ  ٌُدِ  بُِن  َجِر�رِ  ََ ََ  ِ َّ ََجِ�ّ  ا
ُ
نّ  ال

َ
نَ  رَُج ً  َ نَُصارِ  َِ

َ
  َجاءَ  اْ

َ
ّ  إِل ِِ ةٍ  اّل نُ  بُِصّ  َذَهٍ   َِ

 
ُ
ا ََُمأل َصابِِعهِ  َ�ُ َ  ََ

َ
ِِيِل  ِف  َهِذهِ  َ�َقاَل  َ ِ  َس َّ بُو قَامَ  ُ�مّ  ا

َ
َطى بَُ�رٍ  َ َُ

َ
َمرُ  قَامَ  ُ�مّ  فَأ َُ 

َطى َُ
َ
َطُوا الُُمَهاِجُرَنَ  قَامَ  ُ�مّ  فَأ َُ

َ
َ   قَاَل . فَأ ُشَ

َ
ِ  رَُسولِ  ََُجهُ  فَأ َّ يُُت  َحّت  ا

َ
اَ  اإلِ  َرَ  ِف  ُشَ

نُ  :قَاَل  ُ�مّ  ََُجنَيَيُهِ  714Fاحلديث »اإلُِسَ مِ  ِف  َصاِلَةً  ُسّنةً  َسنّ  ََ

3. 

                                           
 هميان. -1
2- 
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715Fذي عمرو وقوله عىل

 :ذا كانت اخلالفة باالمجاع دون السيفإيزالوا بخري  هنم الإ 1

 ةب خال عن قَ  بن اب حازم عن جر�ر   قصَاسمعيل بن « خرج امحد من طريقأ

ُمٍرَ َذا لَِقيُت  ُ�مّ  قال المن فذكر القصة حت لإياه إ بعث رسول اهللا  َجِر�رُ  يَا ِل  َ�َقاَل  ََ
ا ِبَُ�ٍ  يََزالُوا لَنُ  إِنُّ�مُ  �ٌ  َهلََ   إَِذا ََ َِ

َ
َُمُ  ُ�مّ  َ ُر َّ

َ
 َغَضَ   َغِضٌُتُمُ  بِالّميُِف  َكنَُت  َِِذاَ آَخرَ  ِف  يَأ

  .716F2»وكِ الُُملُ  رَِضا ََرَِضيتُمُ  الُُملُوكِ 

خرج امحد من أ: وحديثه ان الطلقاء من قريش ليسوا اكفاءً للمهاجرين يف الدين

نُ  َعِصمٍ « طريق ِب  ََ
َ
نُ  ََايِلٍ  َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َجِر�رٍ  ََ َّ نَُصارُ  الُُمَهاِجُرَنَ  :ا

َ
ِلَاءُ  ََاْ َُ

َ
َ 

نُ  ََالّطلََقاءُ  ِلَُعٍض  َ�ُعُضُهمُ  ُعتَ  قَُر�ٍُش  َِ
ُ
ال نُ  َقاءُ ََ ِلَاءُ  َ�ُعُضُهمُ  ثَِقيٍف  َِ َُ

َ
  َ�ُعٍض  َ

َ
 يَُومِ  إِل

ةِ  ََ ِقيَا
ُ
 .717F3»ال

  روايت):  )1ومن مسند جندب بن عبداهللا 

عن جند  بن « خرج مسلمأ :يب بكر الصديقأبمناقب  النبي ةحديثه يف خطب

ّ  َسِمُعُت  قَاَل عٌدا�  ِِ ٌَُل  اّل نُ  ََ
َ
َ  ََ ُمو ِّ  :ُقوُل ََ  ََُهوَ  ِبَُمٍ   ََ   إِ

ُ
بَُرَ
َ
َ  

َ
ِ  إِل َّ نُ  ا

َ
 ِل  يَُ�ونَ  َ

نُُ�مُ  َ  فَإِنّ  َخِليٌل  َِ َّ   ا
َ
ِِ  قَدِ  َََعال ََذ

ّ
َذَ  َكَما َخِلي ً  ات

ّ
لَوُ  َخِلي ً  إِبَُراِهيمَ  ات ّتِخًذا ُكنُُت  ََ َُ 

نُ  ِت  َِ َّ
ُ
َُ  َخِلي ً  َ َُذ

ّ
بَا َالت

َ
الَ  َخِلي ً  بَُ�رٍ  َ

َ
ِِنّ  َ نُ  ََ ٌُلَُ�مُ  َكنَ  ََ ّتِخُذَنَ  َكنُوا ََ ٌُورَ  ََ َُ 

ِِيَايِِهمُ 
نُ
َ
الَ  َمَماِجدَ  َََصاِلِيِهمُ  َ

َ
ُقٌُورَ  ََّتِخُذَا فَ َ  َ

ُ
ِّ  َمَماِجدَ  ال ُ�َهاُ�مُ  إِ

َ
نُ  َ  .718F4»َذلَِ   ََ

 روايت):  )2ابي محجن ومن مسند محجن او 

عمر من حديث  خرج ابوأ :ةعربصحابه منهم األأمن  ةمجاع حديثه يف الثناء عىل

لذيفه عن خيا َن  ب سعد مو�َا� عن بو ُي الما َعٌدالميد بن عٌدالرحن «
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َت أَت بَان ارَ   َ ُجن بن ف ن قال قال رسول اهللاَُجن  بوَالصحابه يقال ل 
افرضها ب ََمر اهللا عمر َاصدقها حياًء عثمان َاقضاها ا َاقرَها َقواها   َب�ر َ بوَ

بوعٌيده بن َ ةََ  هذه اََْ  ََ ةََبن جٌل َل   ز�د َاعلمهم بال ل َالرام َعاذ
 .719F1»الرا 

  :بوُجن القفَب ب�ر َقال فيه َ ةبوعمر   يرجََقال «
 يت صديقا وكل مهاجرمّ وسُ 

 

 سواك يسمي باسمه غري منكر 
 

 سالم واهللا شاهدٌ يل اإلإسبقت 
 

 رمشهّ ـش الوكنت جليساً بالعر 
 

 ذا سميت بالغار صاحباً إوبالغار 
 

 720F2»رمطهّ ـوكنـــــت رفيقـــــا للنبـــــي الـــــ 
 

  روايت): 1( ةبن زرار عمرو النخعي والد بن عمرو ةومن مسند زرار

   الب دم عبوعمر يعليقاً قَ َقال « :ال  ن عثمان عَ ع حديثه   رؤ�ا يدلا 
� قال ََا � قال رَيت اياناً هالُ   طر�ق رؤ�االخع فقال يا رسول اهللا ا� رَيت   َفد
ََ َها   خلفتُ   ه� 

َ
721Fَ جدياً اسفع احويل

رض فحالت بَ� خرجت َن اْ َرَيت نارا 3
  اهل   اخلفَت  ع� فقال البَ� يقول لظي لظي بصٌ� َاَ  ،َ   ابن ل يقال ل عمر

َاحوي قال َهو ابن  قال فاَ ح  قال نعم قال فانها قد َلَ غ َاً  ةً متا  ةََ َ � ل اسفع 
حد قٌل  قال فهو ذاك َاَا َ  برص ي�تمه قال َاَي بعث  بال  َا علمه بِ َ ن َ� اُ 

يا رسول اهللا قال يقتل الاس اَاَهم  ةي�ون بعدي قال ََا الفتن ةالار ف� فتن
َخالف ب  اصابعه  م ال َن اح� َن مؤـمؤَن عند الـَ�َتجرَن اختجار اطٌا  الرَس 

                                           
1- 
2- 
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َُ ـاجاء ُم  ال قال فا ع اهللا  َ    ا ر�تُ   َان َاَ ابنُ ابنَ   ر�ُت َ تا ممُئ انه ُمن ان 
 .722F1»ل ان ال يدر�� فدع

 روايت): 2( مرسالً /ومن مسند سعيد بن المسيب

 عٌد َب بن ر يعة«حديث خرج احلاكم من أ :يب بكر الصديقأحديثه يف فضل 

 ،الوز�ر منن الب َن الصدي  ب�ر َبو كن :قال ي ممـال بن سعيد عن ،الرحن
   ثانية َ�ن ،الِار   ثانية َ�ن ،اإلس م   ثانية َ�ن ،َموره جيع   �َاَره فنن

 .723F2»َحدا عليه يقدم اهللا رسول ي�ن َلم ،القب   ثانية َ�ن ،بدر يوم العر�ش

ل رسول اهللا لعض َن لم �َهد بدراً ب ب�ر الصدي  يعليقاً قاَ ةبوعمر   يرجَقال «
 .724F3»ب ب�ر يمش ب  يدي َن هو خ� َن َه يمش ب  يدي آَقد ر
 روايت): 1( مرسالً /ومن مسند عبداهللا بن حنطب 

ٌُدِ « خرج الرتمذي واحلاكم من حديثأ :بحديثه يف فضيلة الشيخني َعِز�زِ  ََ
ُ
 بُِن  ال

نُ  الُُمّطِلِ   �ِيهِ  ََ
َ
نُ  َ ِ  ٌُدِ ََ  َجّدهِ  ََ َّ نّ  َحنَُطٍ   بُِن  ا

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ى  ا

َ
بَا َرَ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ  َ�َقاَل  ََ

ََصُ  الّمُمعُ  َهَذانِ  «
ُ
 . 725F4»ََال

  روايت): 1( /قول محمد بن سيرين

نُ «خرج الرتمذي من طريق محاد بن زيد أ يّوَ   ََ
َ
نُ  َ َّمدِ  ََ ا قَاَل  ِسِ��نَ  بُِن  ُُ ُهنّ  ََ

َ
َ 

ُُ  رَُج ً  بَا يَنُتَِق
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ََ   ّ ِ ُُ  ّ ِِ  .726F5»اّل

 روايت):  )4االشراف 727F1ةقوال السادأذكر شئ من 

                                           
1- 
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ب مر�م رضيع َ« بويعيل من طريقأخرج أ :بيب طالبأقول احلسن بن عيل بن 

  َ    الارحة رَيت الاس َيها فقال خطيٌا ا بن المن فقام بالكوفة كنُت  :قالالار
 قوايم َن قايمة عند قام حت اهللا رسول فجاء عرخه فو  يعال الر  رَيت عجٌا َنا�
 َنك  ع يده فوضع عمر جاء ثم اهللا رسول َنك  ع يده فوضع ب�ر َبو فجاء العرش
728Fفانثع  قال قتلو� فيم عٌا ك سل ر  فقال نٌذة فنن عثمان جاء ثم ب�ر َب

 َن 2
 بما ُدث قال المن به ُدث َا يرى َال لع� فقيل قال اْرض    م َن َ�ابان المماء
 . 729F3»رَى

رَيت ، قايل بعد رؤ�ا رَيتهاَعن المن بن ا قال ال « خرآبويعيل من طريق أواخرج 

َرَيت عمر  الب باب�ر َاضعاً يده عَالعرش َرَيت  َاضعاً يده ع رسول اهللا
عمر َرَيت  َاًء  َنهم فقلت َا  عيده  ب ب�ر َرَيت عثمان َاضعاَ ه عَاضعاً يد

 .730F4»هذه الَاء فقيل  َاُء عثمان يطل  اهللا به

خرش   كتابه عن المن بن ا قال ال َعن ابن الممان انه « محب الطربيـوذكر ال

 . 731F5»ةئا ما صنع ح  قدم الكوفَعلم عليا خالف عمر َال غ� خَ

ب جعفر قال بَنما عمر يمش   َن ع« خرجأانه  ةموافقـوذكر ايضاً عنه يف كتاب ال

خذ بيده َفملم عليه ا َ  مذ لقيه ٌا ََعه المن َالإمدينه ـطر�  َن طر  ال
َخمامما قال فعرض ل َن النء َا كن يعرض  فاكتنفاهما المن َالم  عن يمينهما 

                                                                                                             
به حسن بن علي اشاره نمود و فرمود: ابني هذا سيد،  ساده جمع سيد به معناي سردار است، رسول خدا -1

يند و هم چنين اوالد برادرش گو مي را سيد يعني اين فرزند من سيد است از اين لحاظ اوالد حسن 
 را.   حسين

 پس جاري شد. -2
3- 
4- 
5- 
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 لُت َُ يا ا َقد  ح  َ� بالنءَمؤَن  قال عمر ََن ـَ�الَفقال ل ٌا َا يٌكي  يا 
نا ام ُمن فقال ل ا َاهللا ان  لعدل   َ ري ام مٌب ََة اح�م فيها َال مر هذه اَْ

ء اهللا فذكر َن اكذا َيعدل   كذا قال فما َنعه ذل  َن النء ثم ي�لم المن بما خ
َعدل فلم يمنعه ذل  فتَم الم  بمثل كم المن فانقطع ب�اءه عند ا نقطاع َاليته 

نا َاخهدا  :بيهما فقال اٌ َكم الم  فقال ا�َهدان بذل  يا اب� اخ فمكتا فنظر ال 
 .732F1»َع�م خهيد

 روايت): 4رحمهم اهللا ( قول اوالد حسن بن علي

ََمِن  َعِن « مسندـخرج عبداهللا بن امحد يف زوائد الأ
ُ
ِب  َحّدثَِ�  َحَمٍن  بُِن  َز�ُدِ  بُِن  ال

َ
نُ  َ ََ 

�ِيهِ 
َ
ّ  نُ ََ  َ ّ  ِعنُدَ  ُكنُُت  قَاَل  َعِ ِِ ٌََل  اّل َُ

َ
بُو فَأ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ّ  يَا :َ�َقاَل  ََ  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ  َعِ

ُهِل 
َ
َّنةِ  َ

ُ
ِِيّ َ  َ�ُعدَ  َََخٌَابَِها ال  .733F2»ََالُُمرَُسِل َ  اّل

 طال  َقد بَعن عٌدا� بن المن بن المن بن ا بن « محب الطربيـوذكر ال

َعمر فقال َئل عن سُ  َ� نفم   هذا يقية مما فقيل ل لعل فضلهما َاستِفرَب ب�ر 
 .734F3»قول خ   َا   نفبَان كنت  قال ال نال� خفاعة ُمد ةخ ف

 .735F4»َن لم يصل عليهما  عص�ا  َال  :ئل عنهما فقالَعنه َقد سُ «

فيهم  نه قال لرجل من يِلوَ مذكورـخ عٌدا� الَمثلث ـَرَي عن المن ال«
ٌا  �م اح ُُ ونا باهللا فان اطعنا اهللا فاحٌونا َان عصينا اهللا فابِضونا فقال ل رجل ان�م َ

َاهل بَته فقال َُ�م لو كن اهللا نافعاً بقرابة رسول اهللا بِ�  ذَ قرابة َن رسول اهللا
 ََ ن يضاعف اهللا َخا  َا�  َاهللا ،باه َاَهَله َنا إقر  َن هو عمل بطاعته لفع بذل  

جره مري  ثم قال لقد َمحمن َنا ـن يؤ� الَرجو للعاص َنا العذا  ضعف  َاهللا ا� ْ
                                           

1- 
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َاَهاينا ان كن َا يقولون َن  ين اهللا ثم لم �بَنا به َلم يطلعونا عليه  باءناآبنا  اساء
ن يرغٌونا فيه َ  حََج  عليهم َََن�م َ ةً َلم يرغٌونا فيه َ�ن كنا اقر  َنهم قراب

مر اختارا علياً مذا اْ َرسول مر كما يقولون ان اهللا جل َعَن�م َلو كن اْ
ن َ ذ يرك امر رسول اهللاإَجرَاً  ةً الاس بعده فان علياً اعظم الاس خطيئ َالقيام ع

مواله لع� َن كنت  لم يقل البَفقال ل الرافض  .الاس لإمره َ�عذر َيقوم فيه كما 
الاس  مر َالملطان َالقيام عبذل  اْ َا َاهللا لو يع� رسول اهللاَفع� مواله فقال 

يها الاس ان هذا لوٌ� بعدي َة َالصيام َالج َلقال فصَ بالصلوة َالز�َفصَ به كما ْ
 .736F1»عوا َاطيعوافاسمِ 

 روايت): 8الي (عتاهللا  حمهمومن قول اوالد الحسين ر

نُ  الّزُهِرّى  َعِن « خرج الرتمذيأد فق :ما مرفوعاً أ ََ  ّ َُمُ ِ  بُِن  َعِ
ُ
نُ  ال ََ  ّ ِب  بُِن  َعِ

َ
َ 

عَ  ُكنُُت  قَاَل  َطاِلٍ   ِ  رَُسولِ  ََ َّ بُو َطلَعَ  إِذُ  ا
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ََ َّ  َسيَّدا َهَذانِ  :ا

ُهِل  ُكُهولِ 
َ
َّنةِ  َ

ُ
نَ  ال ِل َ  َِ َّ

َ
ِِيّ َ  إِالّ  ِخِر�نَ ََاآل اْ ّ  يَا ََالُُمرَُسِل َ  اّل ُِبُُهَما الَ  َعِ

ُ
  .737F2»ت

ِب  َعِن « خرج امحد يف مسند ذي اليدينأفقد  :ما موقوفاً أو
َ
  رَُجٌل  َجاءَ  قَاَل  َحاِزمٍ  َ

َ
 إِل

 ّ ا َ�َقاَل  ُحَمُ ٍ  بُِن  َعِ لَةُ  َكنَ  ََ ِ�ُ
ِب  ََ

َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ نَ  ََ َِ  ّ ِِ

َلُُهَما َ�َقاَل  الّ ِ�ُ
 . 738F3»الّماَعةَ  ََ

 عن ،عيَنة بن سفيان ثناحد ،َبان بن عمر بن اهللا عٌد« خرج احلاكم من طريقأو

 ،ممَ َهو عمر ع  خل عليا َن باهللا عٌد بن جابر عن ،َبيه عن ،ُمد بن جعفر
 َن صحيفته   بما اهللا َلق َن إل َح  َحد الاس َن َا :قال ثم ،علي  اهللا ص� :فقال
 .739F4» ممَـال هذا

                                           
1- 
2- 
باشند،  مي و با هم نزديك اند يعني طوري كه فعال ابوبكر و عمر در هنگام موت به پهلوي پيامبر خدا دفن شده -3

 ، خدا رحمت كند اين عاشقان پاك طينت را.اند در هنگام حيات نيز با هم نزديك و صميمي بوده
4- 
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740Fب حنيفةَعن « خرج حممد بن احلسنأو

بوجعفر ُمد بن ا قال جاء َقال حدثنا  1

 حدَرض ح  اهللا فوا� َا   اْعمر بن الطا  ح  طعن فقال ر لإب طال  َا بن 
 .741F2»َن  لا إح  َلق اهللا بصحيفته َكنت 

َجعفر بن ب حفصه قال سألت ََرَي عن ابن « َجعفر بن ُمد بن ا  ُمد بن ا 
َعمر فقاالَُمد عن  جعفر  لإاَاَا عدل نتوالهما نيبَ َن عدَهما ثم الفت  :ب ب�ر 

َ َبن ُمد فقال يا سالم  742Fبو �ر الصدي  جديَ ؟الرجل جده  ا مُ �

الينال� خفاعة جدي  3
 ان لم ا�ن ايوالهما َايبا  ُمد

ُ
 .743F4»َن عدَهماَ 

َعمر جهل المنة َقيل ل َا يري   َنه قال َن جهل َجعفر  بََعن « ب َب ب�ر 
َعمر فقال ا� ايوالهما َاستِفرمما فما رَيت احداً َن  744Fهل بَت اال َهو يتوالهماَب�ر 

5. 

ٌا َسُ  َعمر فقال اَل  الَون ئل عن قوم �م   .745F6»ا مرا ـباب�ر 

                                           
اند، اما شيخ حلي در منهاج الكرامه نوشته است:  ا نقل كردهبعضي روايات ر /از محمد باقر /امام ابوحنيفه -1

ابو حنيفه نزد جعفر صادق درس خوانده است حاالنكه امام ابوحنيفه از محمد باقر روايت كرده است نه از 
جعفر صادق، كه البته اگر اين قول صحيح باشد در اصطالح محدثين روايت اكابر از اصاغر نيز آمده است. 

نويسد: اما قول رافضي كه امام ابوحنيفه نزد جعفر صادق درس خوانده است  مي در منهاج السنه شيخ االسالم
كامال دروغ و بي اساس است  بلكه امام ابوحنيفه در زمان حيات محمد باقر (پدر جعفر صادق) عالم معروف 

كه امام ابوحنيفه از  چرا ،داد و حتي ثابت نيست كه در نزد محمد باقر درس خوانده باشد مي بوده و فتوا
باشد. قابل ياد آوري است كه اگر امام  مي شاگردان عطاء بن ابي رباح و حماد بن ابي سلمه (از تابعين معروف)

باشد كه امام  مي ابوحنيفه نزد محمد باقر درس خوانده باشد اين يك افتخار ابدي براي محمد باقر و فرزندان او
 نان جهان نزد او درس خوانده است.  بيش از پنجاه درصد از مجموع مسلما

2-  
باشد و از اين لحاظ خويشتن را  مي بنت قاسم بن محمد بن ابوبكر صديقپسر ام فروه   /جعفر صادق -3

 خواند. مي نواسه ابوبكر صديق
4- 
5- 
6- 
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َعمر نفا  َ ِض ب ب�ََعنه قال َن خ  فيهما كمن خ    المنة َ ِض « ر 
فلما  ة عدي َ � ييم خحناء   الاهلي�هاخم َ   ب نصار نفاٌ  انه كن ب  ب�اْ

باب�ر اختك خاصيه فنن ٌا �مخن َاسلموا تابوا َنزع اهللا ذل  َن قلو هم حت ان 
ن ز �ۡ ﴿ :يةب ب�ر َنزلت فيهم هذه اآلَيده بالار َ�ضمد بها خاصة  ا د او  ِِهِمصو  ِ�  م  و  َو

َۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ِّ ٰ ٰ  نًا�    �  ِٖ و ٰ  �و ت �   .746F1»]47الحجر: [ ﴾٤ َُِِ�  مه

                                           
1-   
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747Fفذلكة

 الفصل 1

  :وآن موقوف است برتمهيد
 مقدمه

والسالم دو قسم است قسمي آنست كه پرده  ةشرائع ملت محمديه علي صاحبها الصال

قق گشت اگر كسي آن متحه تكليف ناس ب انداخته شد و از روي حقيقت در آن قسم بر
ضعيفه متمسك شده بخالف آن قائل شود معذور نه گردد ومقلد آن قائل نيز ي  هشبهه ب

  .معذور نباشد
آن منوط   رد ابتداع بقبول و مدار شريعت همان احكام است وتسنن و هفي الحقيق

آن ماخوذ است از صريح كتاب يا صريح سنت  وعندكم من اهللا فيه برهان بر آن صادق و
چون حكمي باين وجه  .سنت هوره يا اجماع طبقهء اولي يا قياس جلي بر كتاب ومش

ة بعد وفات امخالف معذور نباشد مثل انكار زك ثابت شود مجال خالف نماند و
صحابه رضوان اهللا عليهم در آن باب مذاكره كردند آخر با قبول حضرت  آنحضرت

ه ئگرفتند قدريه ومرج يشپرجوع نموده همه باجمعهم قتال آن جماعه  صديق
تشنيع اين هر چهار  در احاديث صحيحه ذم و و اند روافض در همين منزلت وخوارج و

 مذكور است.(فرقه) 
آن جهرةً ه تكليف ناس ب قسم ديگر است كه پرده از روي كار بر انداخته نشد و

متحقق نگشت بلكه اختالف ادله يا عدم شيوع احاديث در آن مسئله حجاب چهره 
 ندر رفتند و اقيسه شذر و ود آمد يا دليلي صريح در آن باب يافته نشد استنباطات ومقص

خر جمعي گويند كل مجتهد مصيب وطائفه المصيب واحد واآل ،ستااين قسم مجتهد فيه 
گويند معذور.  
تحقيق نزديك بنده ضعيف عفي عنه تفصيل است اگر خبر واحد صادق به يكي  و

                                           
 فذلكه خالصه را گويند و اين اصطالح اهل حساب است. -1
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اگرمنشأ اختالف تعدد طرق  آخر معذور و اول مصيب است و ديگري نرسيده ب رسيد و
زيرا كه مراد حالتئذ موافقت  ،اند جمع بين الدليلين است يا قياس خفي هر دو مصيب

هر يكي آن موافقت را بجا آورد مذاهب فقها  ،حكم اوه گردن نهادن ب شارع است و
 .اند ولهمه مقب و اند مات افتاده و اهلسنت با هم همين قسم در برد

سوابق اسالميه  غرض در اين فصل بلكه در اين فصول بيان آنست كه ثبوت قرشيت و

منكران آنها  اهللا بر حجةغير آن خلفاي راشدين را از قسم اول است  و تجنه بشارت ب و

منكر ايشان مبتدع  شبهات ركيكه ايشان عنداهللا معذور نه ساخت ايشان را و قائم است و
ان اهللا او را از بساط محمديين علي متبوعهم افضل الصلوات وايمن بره ،است دور از حق

الفسق عند  اشد ةمكفرة عند البعض ومفسق ةٌالتحيات مطرود ومدحور گردانيده بدع
  .خريناآل

احاديث  آيات وه سائر خصال سبعه مذكوره در خالفت خاصه ب باز اشتراط قرشيت و
 لفاء در شريعت ثابت است صحابه وآثار صحابه ثابت است باز خالفت خ صحيحه و

 ةًما قطعيهر مسلكي داللت دارد ا و اند تابعين در اثبات آن مسالك متعدده سلوك نموده
 عمومات آيات و چون همه را باجمعها تأمل كنيم متواتر بالمعني گردد و ةواما ظني

 آن يار شود افاده قطع فرمايد. ه قرائن آن چون ب اشارات و
بودن ايشان از  اما بودن خلفاء از قريش و :گوئيم مي د شده ممهچون اين مقدم و

سائر  حديبيه و شهود ايشان در بدر و بودن ايشان از مهاجرين اولين و سابقين در اسالم و
 لغوه اطالت كالم در آن شبيه ب مشاهد خير مقطوع به است مخالف را مجال انكار نيست و

بلغ وجوه مذكور خواهد شد غير آنكه ايشان باَنمايد مع هذا فصلي از آن در مآثر  مي

مرتضي كرم اهللا وجهه در تبوك حاضر نبودند  الرضوان و بيعة در بدر و ذوالنورين

748Fليكن حكم حاضرين داشتند چنانكه بيايد

1. 
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پس وليس الكالم يف اخلالفة الرضورية اما آنكه قرشيت شرط خالفت اختياريه است 

 احاديث بسيار ثابت است.ه ب

 اْ« حديث صديق اكبر :آنجمله از
ً
749Fَن قر�ش ةيممرفوع

لم يعر  هذا  :وموقوفا .1
 .750F2»َسُ العر   اراً َال مذا الح َن قر�ش هم إمر اْ

نُ « :سعد بن ابي وقاص مرفوعاً و حديث حضرت ذي النورين و  َرا َ  ََ
َ
 َهَوانَ  َ

َهانَهُ  قَُر�ٍُش 
َ
َ  ُ َّ   .751F3»ا

 « :وحديث حضرت مرتضي مرفوعاً
َ
َمَراءَ  إِنّ  الَ

ُ
نُ  اْ ا قَُر�ٍُش  َِ قَاُموا ََ

َ
ا :بِثَ ٍث  َ ََ 

ا ،َ�َعَدلُوا َحَكُموا ََ ا ،فََوفَُوا َعَهُدَا ََ ََ  .752F4»فَرَِحُوا اُسُتُِحُوا ََ

ُمرُ  َهَذا يََزاُل  الَ « :وحديث ابن عمر مرفوعاً
َ
ا قَُر�ٍُش  ِف  اْ نَ  بَِقَ  ََ   .753F5»اُ�نَانِ  اّلاِس  َِ

َذقَُت  اللُّهمّ « :ن عباس مرفوعاًوحديث اب
َ
َل  َ َّ

َ
ِذُ   نََ�االً  قَُر�ٍُش  َ

َ
 »نََواالً  آِخَرُهمُ  فَأ

754Fمذيخرجه الرتأ

6.  

ُمرَ  َهَذا إِنّ « :حديث ابي موسي مرفوعاًو
َ
ا قَُر�ٍُش  ِف  اْ  »ارَِحُوف اُسُتُِحُوا إَِذا َ اُموا ََ

755Fالخ

7.  

نِ  َهَذا ِف  ِلُقَر�ٍُش  عٌ ٌَََ  اّلاُس « :يب هريرة مرفوعاً أوحديث 
ُ
أ َّ  ،لُِمُمِلِمِهمُ  ُمُمِلُمُهمُ  ،ال

َ�فُِرُهمُ    .756F8»ِلَنفِِرِهمُ  ََ
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ا َحّقا ِلُقَر�ٍُش  إِنّ « :وايضاً حديث ابي هريرة مرفوعاً يُِمنُوا َ�َعَدلُوا َحَكُموا ََ
ُ
َُا َََ  ّ

َ
 فَأ

  .757F1»فَرَِحُوا ََاُسُتُِحُوا

َقَضاءُ  قَُر�ٍُش  ِف  الُُملُُ  « :فوعاًوايضاً حديث ابي هريره مر
ُ
ال نَُصارِ  ِف  ََ

َ
َذانُ  اْ

َ
 ِف  ََاْ

ةِ  ََ ََِ
ُ
انَةُ  ال ََ

َ
زُ ِ  ِف  ََاْ

َ
 .758F2»اْ

َُ�ِ  ِف  لُِقَر�ٍُش  ٌَََعٌ  الّاُس « :وحديث جابر مرفوعاً
ُ
  .759F3»ََالّش  ال

يِّمةُ « :وحديث انس مرفوعاً
َ
نُ  اْ لَُ�مُ  َحّقا يُُ�مُ َعلَ  لَُهمُ  إِنّ  قَُر�ٍُش  َِ ثَُل  َحّقا َعلَيُِهمُ  ََ َِ 

ِِنُ  فَرَِحُوا اُسُتُِحُوا إِنِ  �َا َذلَِ   ّفوا َعَهُدَا ََ ِِنُ  ََ ُفَعُل  لَمُ  َ�َمنُ  َعَدلُوا َحَكُموا ََ نُُهمُ  َذلَِ   ََ َِ 
ِ  لَُعنَةُ  َ�َعلَيُهِ  َّ ُجَِع َ  ََاّلاِس  ََالَُمَ يَِ�ةِ  ا

َ
َ«760F4.  

 َمم ح  عليهم ل�م قر�ش َن اْمراء« :ي برزة االسلمي مرفوعاًحديث اب و
761Fكمثل حديث انسٍ  .»ث ثًا فعلوا َا ح  علي�م

5.  

ُمرُ  َهَذا َكنَ « :وحديث ذي مخمر
َ
، ِف  اْ ُ  َ�َ�ََعهُ  ِحَُ�َ َّ نُُهُم، ا   .762F6»الا قَُر�ٍُش  ِف  فََجَعلَهُ  َِ

ُمرَ  َهَذا إِنّ « :وية بن ابي سفيان مرفوعاًاحديث مع و
َ
َعاِ يِهمُ  الَ  قَُر�ٍُش  ِف  اْ َحدٌ  َُ

َ
 إِالّ  َ

ٌّهُ  ُ  َك َّ ا ََُجِههِ  َعَ  ا قَاُموا ََ
َ
  .763F7»اّلينَ  َ

  َعِز�ًزا اإلُِسَ مُ  يََزاُل  الَ « :يب جحيفة مرفوعاً أوحديث جابر بن سمرة و
َ
 َعَشَ  اُ�َ�ُ  إِل

نُ  ُكُّهمُ  َخِليَفةً   .764F8»قَُر�ٍُش  َِ
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َُ�ِ  ِ   الّاِس  َُالةُ  قَُر�ٌُش « :عمر وبن العاص مرفوعاً  وحديث
ُ
  ََالّشّ  ال

َ
 يَُومِ  إِل

ةِ  ََ ِقيَا
ُ
765Fخرجه الرتمذيأ »ال

1.  

عن « :حاديث منهاأيب ذيب عن مشاخيه أيب فديك عن ابن أعن ابن  :خرج الشافعيأو

مو َن قر�ش َال َال يقدموها َيعلا  موا قر�َاقال قد ابن خها  انه بلِه ان رسول اهللا
  .766F2»ب فدي َموها خ  ابن موها اَ يعلا ـيعال

نّهُ  َحِكيم َِب  بُِن  َحِكيم عنُ « :ومنها
َ
َمرَ  َسِمعَ  َ ٌُدِ  بن َُ ُقوالنِ  ِخهاٍ   ََابِن  الَعِز�ز ََ ََ: 

َّ  رَُسوُل  قَاَل  نُ :  ا َهانَ  ََ
َ
َهانَهُ  قَُر�َُاً  َ

َ
َ  َّ   .«767F3ا

 َنُ  لَُوالَ قال  ن رسول اهللاَا ننه قال بلَِحن عن الارث بن عٌدالر« :ومنها
َها قَُر�ُش ٌَُطرَ ََ  َُ ُخَب

َ
ي ْ ِ

ّ
َ  بِاَ ا

َ
َّ  ِعنُدَ  م  .«768F4ا

نُ « :ومنها  ََ   ِ� ٌُدِ  بُِن  َشِ ََ  ِ َّ ِب  بُِن  ا
َ
نُ  نَِمرٍ  َ َطاءِ  ََ نّ  �ََمارٍ  بُِن  ََ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  قَاَل  ا

ُ�تُمُ  :ِلُقَر�ٍُش 
َ
َ  

َ
�َُ
َ
ُمرِ  بَِهَذا اّلاِس  َ

َ
ا اْ عَ  ُكنُتُمُ  ََ ََ   َّ

ُ
نُ  إِالّ  ال

َ
نُهُ  ََُعِدلُوا َ ََ  َكَما َ�تُلَُحُونَ  ََ  يُلُ

َِر�َدةُ  َهِذهِ 
ُ
�ُ . ال َِ ُ �  

َ
  .769F5»يَِدهِ  ِف  َجِر�َدةٍ  إِل

ٌُدِ  عن ُسلَيم بن يَُح عن « خرج الشافعيأو ََ  ِ َّ ثُمان بِن  ا يَل إُسمَ  عن َخيُثَمَ  بُِن  َُ َِ  ا

ٌَيُد بن  إنّ  :اّلاس َيّهاَ  :نَاَ ى اّلبّ  َنّ  ِرفَاَعة َجدّ  عن َ�ِيهِ  عن اْنَصاريا  ِرفَاَعةَ  بُِن  َُ
انَة َهُل  قَُر�َُاً  ََ نُ  َ اَها ََ َِ ٌّه الَعَواثِرَ  َ� َّ  ََر ُقوما  لُِمنَُخِر�هِ  ا ٍَ  ثَ َث  ََ   .770F6»َمّرا
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ٌُدُ عن « خرج الشافعيأ َّمد �ز نالَعزِ  ََ َّمد ان الَها ِ  بن يِز�د عن ُُ  إبَُراِهيم ابِن  ُُ

تَاَ ةَ  نّ حدثه  عَ  الُّعمان بنَ  ََ ََ نُُهم نَاَل  فَكَنّهُ  بُِقَر�ُش ََ َّ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َِ َتاَ ةَ  يا َمُه ً : ا  الَ  ََ
تُمُ  َُ َ نُُهم يََرى لََعلّ  فَإِنَّ   قَُر�َُاً  � �أِت  َجاالً رِ ) َنها �مخة    َِ َُ نُُهم َ ِقرُ  رَِجال َِ

ُ
َملََ   ت ََ 

ع َمامم ََ َُ فُِعلَ   َ عَ  ََ ٌَُطُهمُ  َُ�َعاِمم ََ ُِ ََ تَُهمُ  إَذا َ َُ ََُها قَُر�ُش ََُطغ َنُ  لَُوالَ  َرَ ُخَب
َ
ِي ْ

ّ
اَ  بِاَ

َ
 م

َّ  ِعنُدَ   .771F1»ا

 ۥننّهو ﴿ :ولق   �اهد عن �يَ َب ابن عن عيَنة بن سفيانعن « خرج الشافعيأو
 ۡ�ِ رۡ  ّلك   رٞ َ  لِق   َي َن :فيقال العر  َن :فيقال ؟الرجل من يقال :قال. ]44[الزخرف:  ﴾ِمك  و 

  .772F2»قر�ش َن فيقال العر 

 قال َطعم بن جٌ� عن« هقي باسنادهيوذكر الشافعي متن احلديث تعليقا ثم وصله الب

 نٌل َن :قال ؟ذل  بم :للزهري فقيل مغ�ه َن الرجل  قوة َثل للقرش: اهللا رسول قال
 . 773F3»وائل سنته الصغريأحاديث كلها البيهقي يف ذكر هذه األ .»الرَي

 الفاظ مختلفه وه ب اند تابعين اين مدعا را روايت كرده بالجمله جمعي كثير از صحابه و
 آن وه بعض اشاره است ب طرق متغائره بعض از آن صريح است در خالفت قريش و

بعد از آن نزديك وفات  .گرداند آن نزديك ميه ه است كه ذهن را ببعض قرين
همين حديث ايشان را از ه مهاجرين ب ا امير ومنكم امير ومنّ :انصار گفتند آنحضرت

اين قصه  مخالف ساكت گشت و بر همين معني اجماع منعقد شد و داشتند و خالفت باز
خالفت حضرت صديق بيان خواهيم را طرق بسيار است بعض روايات آن در قصه انعقاد 

  .كرد
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همان اتفاق گذشت آما آنكه از  مجلس بر اجماع منعقد شد و ها هبالجمله بعدآن مناظر

َۡ  �  ﴿: قول خداي تعاليه مهاجرين اولين بودن شرط خالفت خاصه است پس ب  ت رِي� 
م َ   ّمنۡ  ِمد�و نف 

 
ُۡ  ِمن أ تۡ لۡ � لِ �  ٰ  حِ ف   � ۚ و  ٰ  ت ل   َ ْو

و
�ۡ  �ِك  أ

 
مو أ ةٗ  ظ  ِ ج  َِن  � ّمِن   د  َّ  ْ را قو نف 

 
 ﴾َو � عۡ  ِمنۢ  أ

َِن  �﴿ وجل  قول وي عزه ب و .774F1]10الحديد: [ ٰ  ِّع َّ َّ مۡ ّمّك  � ِ�  ُو
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ ُ   ﴾ 

ساخت در ميان  اقول حضرت فاروق در خطبه آخره چون خالفت را شور و .775F2]41الحج: [

ِّ « :شش كس ِِ نّ  ُمُت َعلِ  قَدُ  ََ
َ
قَُواَاً  َ

َ
ُمرِ  َهَذا ِف  َسيَُطُعنُونَ  َ

َ
نَا اْ

َ
 َعَ  َهِذهِ  �ِيَِدى َضَ ُتُُهمُ  َ

ََلَِ   َ�َعلُوا فَإِنُ  اإلُِسَ مِ 
ُ
ُعَداءُ  فَأ

َ
َ  ِ َّ َ�َفَرةُ  ا

ُ
  .776F3»الّضّ ُل  ال

 .777F4»س ماإل باك عَمر َن قايل  َقايل ح  بهذا اَْ« :قول ابن عمر َ

ِ  رَُسوَل  إِنّ « :د بن ثابت روز انعقاد خالفت حضرت صديقوقول زي  َّ نُ  َكنَ  ا َِ 
امُ  إِنّ فَ  الُُمَهاِجِر�نَ  ََ ِ

ُ
نُ  يَُ�ونُ  اإل ُنُ  الُُمَهاِجِر�نَ  َِ

َ
نَُصارُهُ  ََ�

َ
نَُصارَ  ُكّنا َكَما َ

َ
ِ  رَُسولِ  َ َّ   .«778F5ا

ا اا َ لوغ الب  بن رافع زر� بدري   قصة خرَش طلحة َالز � هَقول رفاع«
ح  َهننا انا  ما قٌض رسولـان اهللا ل :ل اا   االسييعا  فقال رفاعة بن رافع الزر�إ

َلون مهاجرَن اْـمر لصينا الرسول َمننينا َن الين فقلتم �ن الالاس بهذا اْ
الاس فخلينا�م ر�م اهللا ان ال ينازعونا َقاَه   االقر ون انا نذكا  َلاء رسول اهللاََ
 ا ال  َعموًال به َالكتا  َتٌعاما رَينـعلم ََا كن بَن�م غ� انا لَمر فانتم َاْ
  .779F6»...ثرة ان�رناال ذل  فلما رَينا اْإقايمة رضينا َلم ي�ن  ةَالمن
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معاَ�ة   ـَدخل ل َاّي  :ب الر اءَب هر�رة َخعري َْقول عٌدالرحن بن غنم اْ«
حزا  فندَا ا س اَْبوه رؤَمم ال فة َهو َ توز قاء اَين اللالطالَوري َهو َن 
  .780F1»ب  يديه مم�هما َيابا

قول عبدالرحمن بن غنم رجوع ه واز اينجا معلوم شد كه ابودرداء وابوهريره آخراً ب

نَُصارُ  الُُمَهاِجُرَنَ « : حديث جرير بن عبداهللا مرفوعاً و .كردند
َ
ِلَاءُ  ََاْ َُ

َ
 ِلَُعٍض  ُضُهمُ َ�عُ  َ

نُ  ََالّطلََقاءُ  ُعتََقاءُ  قَُر�ٍُش  َِ
ُ
ال نُ  ََ ِلَاءُ  َ�ُعُضُهمُ  ثَِقيٍف  َِ َُ

َ
  َ�ُعٍض  َ

َ
ة يَُومِ  إِل ََ ِقيَا

ُ
  .781F2»ال

دالئل مدعا قول حضرت مرتضي است كه چندين مره بطرف اهل شام نوشت  واز ادلّ
782انصار مهاجرين وه ض است بكه امر خالفت مفوF

عقد آن مدخل نه  در حل ورا ي ديگر ،3
 .783F4دچون ايشان بيعت كردند ديگران را مجال خالف نمانَ

 قال رسول اهللا« :ةامامت صاله حق بدر اَ حضرت مدعا حديث آن نواز قرائن اي

قَُدُمُهمُ  ،َسَواءً  الّمّنةِ  ِ   َكنُوا فَإِنُ 
َ
  .784F5»ِهُجَرةً  فَأ

ٓ ﴿: آيت كريمه و حۡ  ِّّ�ا
 
َۡ أ زۡ  ُ ك   د اَ 

 
ٰ أ ك  �  ٓ ّ�ٰ � ج  َ يۡ  َِ ا نّ  ت  ء  ِ هو ر جو

و
ا أ ۡت  و م  َ ك  ٓ  َ ِميدوك   م   ِمّما

 ٓ ف ا
 
و � ء  أ َ يۡ  َّ � د اتِ  ك  ِ  ّمِك   و  � د اتِ  �  ّ�ٰ  و  � د اتِ  تِك  ِ  اُِك   و  � د اتِ  َ  ٰ  و   � ٰ رۡ  َِ ّ�ٰ � تِك  �  اج   ع  ه 

ع ك    حضرت آن جام هاني بسبب قيد هجرت از شرف تزو و .785F6]50األحزاب: [ ﴾م 
 .محروم ماند
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باشد چنانچه در در نهج البالغه چاپ  مي در كتب شيعه نيز به كثرت موجود مثل اين تحرير از علي مرتضي -3

وا نه بايع� القوم اَين بايعإ«آمده است:  بلي عنواني معاويهاز عي  در نامه 7مصر جلد دوم صفحه 
َعثمان ع َا بايعوهم عليه، فلم ي�ن للَاهد َن �تار َال للِاي  َن  َعمر  نما الَوری ِر  َيَباب�ر 

َسموه اَاَا كن ذل  .»رض  للمهاجر�ن َاْنصار فان اجتمعوا ع رجل 
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مقدم  و از قرائن اين معني آن است كه حضرت عباس را با وجود عمومت پيغامبر و
ه ولد او ب يبعض و ،او اعتدادي نهه ب دخل نبود و شم بودن در امر خطير خالفت وها بني

 :العٌاس بن قثم سألت :قال إسحا  َب عن« خرج احلاكمأ :اين معني اشاره كرده است

  .786F1»لزَقا به ََخدنا ،لوقا به ََلا كن ْنه :قال ؟ َن�م اهللا رسول ع رثَ كيف
مطلوب  بالجمله اين مدعا كه از مهاجرين اولين بودن اعظم شرف است در اسالم و

خالفت صديق  در مجلس انعقاد اجماع بر مآخذ بسيار ثابت است وه است در خالفت ب
 اكبر مذكور شده است.

 و صديق اكبر خصوص من وجه دارند و يه با هم عموم وهجرت اول قرشيت و
دو وصف واقع شد ودر مناظرهء  هره رف انصار بلهذا ص ،نظراء او مادهء اجتماع بودند

اينجا بحثي  و ،معاويه بن ابي سفيان صفت هجرت مدار فرق گشت حضرت مرتضي و

ع بن ممعو  ب عثمان الهدي عن �اخَعن عصم عن « :خرج البخاريأ :است شريف

ِب  اُ�َطلَُقُت قال 
َ
ُعٌَدٍ  بِأ ََ  

َ
ُهِلَها الُِهُجَرةُ  َمَضُت  قَاَل  الُِهُجَرةِ  َعَ  ِلٌَُايَِعهُ  الِّبّ  إِل

َ
بَايُِعهُ  ِْ

ُ
 َعَ  َ

ُِسَ مِ 
ُ
َها ِ  اإل ِ

ُ
بَا فَلَِقيُت  ََال

َ
ُعٌَدٍ  َ ُهُ  ََ

ُ
ل
َ
 .787F2»ُ�َاِخع َصَدَ   َ�َقاَل  فََمأ

َُومَ  ِهُجَرةَ  الَ عن ابن عمر «ي خرج البخارأو 
ُ
َُ  ،ال

َ
ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  َ َّ   .«788F3ا

ُقوُل خرش عن �اهد كن ابن عمر ََ« َِ  َ�ُعدَ  ِهُجَرةَ  الَ  ََ َفتُ
ُ
  .789F4»ال

َُومَ  ِهُجَرةَ  الَ « :خرج عن عائشة قالتأو
ُ
نُ  َكنَ  ،ال َِ َحُدُهمُ  يَِفرّ  الُُمُؤ

َ
  بِِديِنهِ  َ

َ
ِ  إِل َّ   ا

َ
ِِل ََ 

نُ  َ�َافَةَ  وِلِ رَسُ 
َ
ُفَتَ  َ ا ،َعلَيُهِ  َُ َّ

َ
َُومَ  فَأ

ُ
ُهَهرَ  َ�َقدُ  ال

َ
َ  ُ َّ نُ  ،اإلُِسَ مَ  ا َِ ُعٌُدُ  فَالُُمُؤ  َحيُُث  َرّ هُ  ََ

لَِ�نُ  ،َخاءَ  ِ�يّةٌ  ِجَها ٌ  ََ ََ«790F5.  
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بن عٌدا� بن حجر بن  ب هند ََُ« خرج الطرباين يف الصغري من حديثأو

ايل بن حجر الض� الكو� بالكوفة قال حدثنا ع� ُمد بن حجر بن عٌدالٌار بن َ
م ُي عن َايل َبيه عٌدالٌار عن اَه َعٌدالٌار قال حدث� سعيد بن عٌدالٌار عن 

ثم رجوعه ال َطنه ثم اعَال الاس    َفو ه ا الب ةبن حجر حديثا طو�    قص
نََعَ   َ�َمااَ�ه عال ل َفتنة عثمان ثم قدََه ا َعاَ�ه فق نُ  ََ نَا َِ قَدِ  نَُصِ ََذكَ  ََ

ّ
ثَُمانُ  ات َُ 

َحّ   ُهوَ  رَُج  قَايَلَُت  إِنَّ  : قُلُُت  ََِصُهًرا؟ ثَِقةً 
َ
نَُ ، بُِعثَُمانَ  َ َحّ   يَُ�ونُ  فََكيَُف : قَاَل  َِ

َ
َ 

ّ�؟ بُِعثَُمانَ  نَا َِ
َ
قَُرُ   فَأ

َ
َ  

َ
ثَُمانَ  إِل ، َ�ُ َ  آَخا اّلِبّ  إِنّ : لُُت قُ  النَّمِ ، ِ   َُ ّ ثَُماَن، َاِ َُ ََ 

اُ 
َ
  ََاْ

َ
� َُ
َ
ِن  َ َعّم، ابُِن  َِ

ُ
لَُمُت  ال قَايُِل  ََ

ُ
ََ : قَاَل  الُُمَهاِجِر�َن، َ

َ
ََ : قُلُُت  ُمَهاِجِر�َن؟ لَُمنَا َ

َ
 لَََُ   َ

َاُكَما قَدِ 
ُ
ل َ ََ َُ يًعا؟ ا ُخَرى ََُحّجةٌ  َجِ

ُ
َ  َُ ِ ا رَُسوَل  َحَضُ َّ  ُقَد َسهُ  َرَ�عَ  ََ

ُ
ُوَ  َرَ

َ
� ، ِ قَدُ  الَُمُشِ ََ 

هُ  ُه، إَِلُهِ  رَ ّ  ُ�مّ  َكِث�ٌ  َجُعٌ  َحَضَ ََتُُ�مُ :َ�َقاَل  بََصَ
َ
ِفَتُ  َ

ُ
دّ  الُُمُظِلمِ  اللّيُِل  َكِقَطعِ  ال ََ ُمَرَها فَ

َ
َ 

ٌَّحُه، َََعّجلَهُ  ََ ُ  قُلُُت  ََ
َ
نُ : ل َقُومِ  َ�ُ ِ   َِ

ُ
، رَُسوَل  يَا ال ِ َّ ا ا ََ ؟ ََ ِفَتُ

ُ
 اُختَلََف  إَِذا ََايُِل، يَا: قَاَل  ال

لُُهَما، اإلُِس مِ  ِ   َسيَُفانِ  ِ
ََ َُ ُصٌَُحَت : َ�َقاَل  فَا

َ
لَِ�نُ  ال،: َ�ُقلُُت  ِخيِعّيا، َ ُصٌَُحُت  ََ

َ
 نَاِصًحا َ

َ�ةُ  َ�َقاَل  لِلُُمُمِلِمَ ، َِ َعا
ا َََعِلُمتُهُ  َذا َسِمُعُت  لَوُ : َُ تَُ ، ََ َُ قَُد

َ
ََ : قُلُُت  َ

َ
يَُت  قَدُ  لَََُ   َ

َ
ا َرَ  َصنَعَ  ََ

َّمدُ  ُقتَِل  ِعنُدَ  َمُملََمةَ  بن ُُ ثَُمانَ  ََ َُ  
َ
أ ََ َُ
َ
  تَِميُِفهِ  َ

َ
َ هُ  َصُخَرةٍ  إِل ؟ َحّت  بَِها فََضَ : قَاَل  انَُ�َتَ

ََلَِ  
ُ
ُِملُونَ  قَُومٌ  َ ِ  رَُسولِ  بَِقُولِ  نَُصنَعُ  فََكيَُف : ُقلُُت  َعلَيُنَا، َُ َّ نُ  :ا َحّ   ََ

َ
نَُصارَ  َ

َ
 اْ

ٌُِحّب 
نُ  فَ ََ َضُهمُ  ََ َِ �ُ

َ
ُِِض؟ َ ٌٌُِ

  .791F1»فَ

نُ « خرج ابويعيلأو �َةَ  ََ َِ َعا
ِب  بُِن  َُ

َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  :قَاَل  ،ُسُفيَانَ  َ َّ ُقوُل  ا  ََنَُقِطعُ  ال :ََ

ٍَ  ثَ َث  لََهاقَا ،اّلُوَ ةُ  ََنَُقِطعَ  َحّت  الُِهُجَرةُ  ُمُ   ََُطلُعَ  َحّت  اّلُوَ ةُ  ََنَُقِطعُ  ََال ،َمّرا َّ نُ  ال َِ 
ِر َِها ُِ ََ«792F2. 
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بيق در ميان اين دو حديث مختلف آنست كه هجرت در لغت انتقال است از طووجه ت
غلبهء  ل آن هجرت مسلمان است در وقت غربت اسالم وفرد اكم و ،وطن مالوف خود

مشرف شود در  شرف مالزمت آنحضرته به نيت آنكه ب رتجانب آنحضه كفار ب
از سلطان كفار كه مانع  مساعي جميله بكار برد و اعالء كلمة اهللا تحت رايت آنحضرت

اين فرد اكمل حقيقت شرعيه لفظ هجرت است  اقامت اركان اسالم است خالص يابد و
 فتح مكه منقضي شد اله شود وآن معني ب مي غير توسط قرينه در عرف شرع فهميدهه كه ب

معني ديگر انتقال از وطن خود براي طلب فضيلت دينيه از طلب ه ب هجرة بعد الفتح و
ني است هر چند به نسبت هاين نيز از رغائب  و ،فرار از فتن زيارت صالحين و علم و

 :معني اول مفضول است
ـ    عـرش آمـد فـرود   ه آسمان نسـبت ب

 

 

 ورنه بس عالي است پـيش خـاك تـود    
 

جناب ه افضل اصناف اين هجرت انتقال است ب اين معني تا قيامت منقرض نيست و و

تهيأ براي جهاد  والسالم و ةآداب او عليه الصاله تأدب ب براي تحصيل علم و آنحضرت

 - علم بحقيقة احلالأواهللا  -ويه بن ابي سفيان تفريق بين المعنيين مشتبه شد امع بر

آنست كه خالفت خاصه يا خالفت  مآل آنفت پس اما اشتراط خصال ديگر در خال و
صفاتي ه آنكه خليفه متصف به كامله هر چه گوئي چون تنقيح معني آن كنيم راجع شود ب

 اند آن صفات متصف بودهه ب آنحضرت مقربان است و كامالن وه باشد كه مخصوص ب
مصدر افعالي گردد كه آنحضرت ن حيث انه نبي مبعوث من اهللا تعالي وم  آن را

صفات  ن حيث انه نبي مبعوث من اهللا تعالي وتحقيق اين خليفه بدين افعال وميكردند م
بوجه تأكد از شريعت معلوم باشد وچون استقراء كلي بكار بريم اين افعال را بر سه قسم 

  :يابيم
  .حسن عبادات بينه وبين اهللا وحسن معامالت باخلق اهللا :قسم اول

  .اهللا كلمةدر جهاد اعداء اهللا واعالء  يغمبراعانت حضرت پ :قسم دوم
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ظهور آيد از قبيل تتميم افعال جناب نبوي عليه ه ب افعالي كه بعد آنجناب :قسم سوم
 مانند آن.  نشر علم و فتح بلدان و قيصر و و اهم زدن ملت كسر ة والسالم مثل برالصال
  :همچنان صفات نفسانيه هم سه قسم باشد و

 .مقربين شخص از سابقين وبودن  :قسم اول

وۡ  �ومّ ﴿ :خداي تعالي مسلمين را سه قسم ساخت وقال
 
�ۡ أ ٰ لۡ � د اِ  َِن  � ب  ِك�  يۡ ۡص � َّ ف   د اط 

ۖ  ِمنۡ  ُ ادِن ا مۡ ف ِمدۡ  ِِ اُِمٞ  ُو ِ فۡ  ظ  هِ َّ ِمدۡ  ۦَِ مو  قۡ  ُو َٞ مه َِ ِمدۡ  ت  مۡ و  َوۢ  ُو ِ اب ِ  س  ٰ يۡ ۡ�  ٱب   .793F1]32فاطر: [ ﴾تِ � 

د﴿ :وقال تعاىل �و زۡ  تومۡ و 
 
ٰ أ ٰ  اجٗ �  ۡص  ٧ ث ةٗ ث � 

 
ٰ ف أ ۡ � بو �  يۡ ُ د ةِ م  ٓ  م  ا ۡص  م 

 
ٰ أ ۡ � بو �  يۡ ُ د ةِ م   ٨ م 

ۡص 
 
أ ٰ و  ۡ � بو �  ُ �ۡ ةِ  ٔ  م  ٓ  م  ا ۡص  م 

 
ٰ أ ۡ � بو �  ةِ  ٔ  م ۡ� ُ رع  لّ�ٰ �و   ٩ م  رع  لّ�ٰ � ُِقو ٰ  ١ ُِقو  َ ْو

و
 �ِك  أ

� ۡ ّر�ورع  ُ ق    .794F2]11-7: الواقعة[ ﴾١مو

ٓ ﴿ :وقال تعاىل ا دۡ  و م 
 
ٰ أ ٮ ا ك  ِ  َِّيهرع   م  ِِ ١  ٰ ّۡ  ٢ قورمٞ ّمرۡ  ٞب كِ�  هو �  َو  ُ � ۡ ّر�ورع  ُ ق  المطففين: [ ﴾٢ مو

19-21[795F3. »َ مدينة ـمد� بداره بظاهر الـبن ابراهيم الكر ي ال دبوطاهر ُمَخبنا خيخنا
ب الَيا ابراهيم الكر ي قال َخب� َسمع قال َنا َعليه َ قراءةً  ١١٤٤ ةمشفة سنـال
عن الز�ن ز�ر�ا عن ابن  نا الَم   الرم� اجازةً أالَيا احد القَاش قال انٌخب� َ

بن الخاري عن فضل اهللا بن سعد  مراغ عن الفخرـالفراَ عن عمر بن حمن ال
بوسعيد َنا خبَالوقا� عن َح المنة اب ُمد الم  بن ممعو  الِوي قال   يفم�ه 

قال اسح  احد بن ُمد بن ابراهيم العلب  نا ابوبخَقال  احد بن ابراهيم الش�ح 
حدثنا ُمد بن ا بن قال ه يع� القف الينوري �بو عٌدا� الم  بن فنجوَنا خبَ

قال حدثنا ابوق بة قال مرَزي ـحدثنا ب�ر بن ُمد القال الم  بن الفافا القا  
ب عثمان الهدي َن الكر ي عن بن الم  عن الفضل بن عم�ة عن َيمو حدثنا عمرَ
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  اَين اصطفينا َن اَرثنا الكتَثم « :منبـال قرَ ع قال سمعت عمر بن الطا 
منا َِفور ل قال ـسابقنا سابٌ  ََقتصدنا ناش َهال :فقال قال رسول اهللا 796F1»عٌا نا

 .797F2»ابوق بة فحدثت به ُي بن َع  فجعل يتعج  َنه
از شريعت قطعا معلوم شود كه وي از و سم اول باشد بايد كه از ق مي پس خليفه

 .سابقين مقربين است از صديقين يا شهداء يا صالحين
در تبليغ شرائع  احكام اهللا بوجهي كه نائب پيغامبره ب حكمت وه قسم دوم علم ب و

 .حكم تواند شد و
 وآن ميسر آيد از شجاعت ه اموري كه رياست عالم ب حزم وه قسم سوم اتصاف ب و

 غير آن. رفق در تدبير و مرتبه شناسي رعيت و كفايت و

سه چيز استه ب ةنبياء من حيث النبوه باَباز تحقيق تشب:  

  .از جهت وحي تجنه ب دادن بشارت آنحضرت :اول
  .امر خالفت را قوالً وفعالً استحقاق او بيان فرمودن آنحضرت :دوم
  .مت است بموجب وحيآنكه افضل اه ب تصريح آنحضرت تلويح و :سوم

 حسن معامله با خلق اهللا الزم رعيت پروري و پس الزم مقربين است و ،اما عبادات
 .اين هر دو صفت مندرج شد در آن دو قسم

 ،ايام حيات او حضور آنحضرت وه اهللا ب كلمةدر اعالي  اما اعانت آنحضرت و

َۡ  �  ﴿ :آيت ق اسالميه وبسواه ست باپس مسمي  َ   ّمنۡ  مِمد�و  ت رِي�  نف 
 
ُۡ  مِن أ تۡ لۡ � لِ �   حِ ف 

 ٰ  �   .هجرت نيز ازين باب است اوست وه اشاره ب .798F3]10الحديد: [ ﴾ت ل  و 
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بالقطع  ،وجوه بسيار از شريعت مطهرهه اما اشتراط سوابق اسالميه پس ثابت است ب
مدار شرف در اسالم سوابق اسالميه بوده است  معلوم است كه مدار فضيلت عنداهللا و

َۡ  �  ﴿ ين آيت در اين باب نازل شدچند م ت رِي�  َ   ّمنۡ  مِد�و نف 
 
ُۡ  ِمن أ تۡ لۡ � لِ �  ٰ  حِ ف   �  و ﴾ت ل  و 

ه كند بر اعتنا ب مي چيزها گذشت كه بالقطع داللت در وقت انعقاد خالفت صديق اكبر

لَُمُت « :سوابق اسالميه قال ابوبكر
َ
َحّ   َ

َ
لَُمُت  بَِها اّلاِس  َ

َ
َل  َ َّ

َ
نُ  َ ََ  

َ
لَُمُت  ُسلَمَ َ

َ
 َصاِحَ   َ

  .799F1»َكَذا

بَا إِنّ « :وقال عمر
َ
ِ  رَُسولِ  َصاِحُ   بَُ�رٍ  َ َّ ِِ  ا ، ثَا   فَإِنّهُ  اثُنَُ ِ

َ
�َُ
َ
 الُُمُمِلِم َ  َ

ُموِرُ�مُ 
ُ
 .800F2»َ�ٌَايُِعوهُ  َ�ُقوُموا ،بِأ

  .801F3»  خ فته َاعتضوا عليه اوس َية ح  قدحسوابقه اإل عثمان َعدا «

را  اثٌاَ خ فته َص  َا ي�ون ح  أيام خ فته بَتموابقه     اّ  َ ا «
  .802F4»َيرجيَ نفمه ا غ�ه

ُ  لََعّل « :وي عن النبيورُ  َّ ُهِل  َعَ  اّطلَعَ  ا
َ
َملُوا َ�َقاَل  بَُدرٍ  َ َُ ا ا َُ  َ�َقدُ  ِخئُتُمُ  ََ  َ�َفُر

  .803F5»لَُ�مُ 

  .804F6»ةثيأيو� َفي�م ثالث ث « : بوعبيدةأوقال 

ا« :وروي ابن عمر َ  لََعّل  يُُدِر�َ   ََ َّ ُهِل  َعَ  اّطلَعَ  ا
َ
َملُوا َ�َقاَل  ،بَُدرٍ  َ َُ ا ا   .805F7»ِخئُتُمُ  ََ

ُهِل  َعَ  اّطلَعَ « : بوهريرةأوروي 
َ
َملُوا َ�َقاَل  بَُدرٍ  َ َُ ا ا َُ  َ�َقدُ  ِخئُتُمُ  ََ   .806F1»لَُ�مُ  َ�َفُر
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ِّ «: لوروت حفصه رُُجو إِ
َ
نُ  ْ

َ
َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخَل  الَ  َ

َ
ِِيَةَ  بَُدراً  َخِهدَ  َ َُديُ

ُ
  .807F2»ََال

َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخُل  الَ « :وروي جابرٌ 
َ
عَ  ِمّمنُ  َ ََ َُت  بَا

َ
َجَرةِ  ت َّ   .808F3»ال

ُ�تُمُ « :نه قال لا البََرَي 
َ
َُومَ  َ

ُ
ُهِل  َخُ�ُ  ال

َ
رُِض  َ

َ
 .809F4»اْ

�ُل  َجاءَ َرَي رفاعة بن رافع «   إِ  ِجُبِ
َ
ّ  ل ِِ ا :َ�َقاَل  اّل ُهَل  ََُعّدَنَ  ََ

َ
 قَاَل  ِ�يُ�مُ  بَُدرٍ  َ

نُ  فَُضِل  َِ
َ
َُ  - الُُمُمِلِم َ  َ

َ
َُوَها َكَِمةً  َ

َ
َ�َذلَِ   قَاَل  - � نُ  ََ نَ  بَُدًرا َخِهدَ  ََ  .810F5»الَُمَ يَِ�ة َِ

 فنن ،الوز�ر منن الب َن الصدي  ب�ر َبو كن :ممي ـَقال سعيد بن ال«
 يوم العر�ش   ثانية َ�ن ،الِار   ثانية َ�ن ،اإلس م   ثانية َ�ن ،َموره جيع   َاَره�

  .811F6»َحدا عليه يقدم اهللا رسول ي�ن َلم ،القب   ثانية َ�ن ،بدر

ه يمش ب  آَقد ر لعض َن لم �َهد بدرا قال رسول اهللا« بوعمر تعليقاً أخرج أو

  .812F7»ن هو خ� َن يمش ب  يدي َ :ب ب�رَيدي 

813Fقال العارف السهروردي

ن رسول َرَي « :باب اخلامس واخلمسني من العوارففي  8

  صفة ضيقة فجاءه قوم َن الدر�  فلم �دَا موضعاً �لمون فيه  كن جالما اهللا
نزل اهللا أن لم ي�ن َن اهل بدر فجلموا مننهم فاختد ذل  عليهم فََ  قام رسول اهللاأف

ْ � �ِيل   ذ ان﴿ :يعال وا و ْ ٱف   ��و وا و   .814F9»﴾��و
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اهل بدر را بعد از آن اهل حديبيه را مقدم ساخت بر سائر صحابه  باز حضرت عمر
815Fاعتبار اثبات در دفتر غزاةه چه ب

اعتبار تقدم در ه چه ب اعتبار اعطاء عطيات وه چه ب و 1
ه تبرك ب شان وچه در طلب دعا از اي چه در امور استحقاق خالفت و مجالس و محافل و

816Fايشان

  .توقير ايشان گذشت الي اليوم و كريمبعد از آن امت مرحومه در ت ،2

 بن العاص اي  اهللا   ها  ب ب�ر الصدي    َصيته عمرََعن « خرج الواقديأو

َع نَ  ،قدم َن  سابقةَه فانه يراك َ�ري عمل  فقد رَيت يقد� ل  ا َن هو تامرك 
ررَهم َاعر  مم حقهم أهل بدر فَنصار َن مهاجر�ن َاْـلَاعلم يا عمرَ ان َع  ا 

بو �ر ال� َيطاَل عليهم تملطان  َال يداخل  �وة الَيطان فتقول انما َال�  َال
َخداع الف  ف�ن كِخ� َن�م َ َخاَرهم فيما ير�د َن أياك    .817F3»مركَحدهم 

نُ « خرج البخاريأو َطاءُ  َكنَ  قٍََُ   ََ َُدِرّ� َ  ََ
ُ
قَاَل  .آَالٍ   َخَُمةَ  آَالٍ   َمةَ َخُ  ال َمرُ  ََ َُ 

فَّضلَّنُهمُ 
ُ
نُ  َعَ  ْ  .818F4»َ�ُعَدُهمُ  ََ

  :طرق بسياره اما بشارت خلفا به بهشت پس ثابت است ب
تبوك  حاضران مشهد حديبيه و مجاهدين و عمومات قرآن در باب مهاجرين و :اول

  .وغيرهما
 :احاديث وارده در فضل اهل بدر :ثاني

ُ  لََعّل « :ديثح َّ ُهِل  َعَ  اّطلَعَ  ا
َ
َملُوا َ�َقاَل  بَُدرٍ  َ َُ ا ا َُ  َ�َقدُ  ِخئُتُمُ  ََ از مسند  »لَُ�مُ  َ�َفُر

  .عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابوهريره

�ُل  َجاءَ « :حديث و ا َ�َقاَل  ِجُبِ ُهَل  ََُعّدَنَ  ََ
َ
نُ  قَاَل  ِ�يُ�مُ  بَُدرٍ  َ فَُضِل  َِ

َ
از  .» الُُمُمِلِم َ  َ

  .مسند رفاعه بن رافع ورافع بن خديج
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  .819F1»َالديِية بدرا خهد َحد الار يدخل ال َن ْرجو إ�« :جابر وحديث حفصه و

َحدٌ  اّلارَ  يَُدُخُل  الَ « :احاديث وارده در فضل اهل حديبيه مانند حديث :ثالث
َ
 ِمّمنُ  َ

عَ  ََ َُت  بَا
َ
َجَرةِ  ت َّ ُ�تُمُ «حديث  و. »ال

َ
ُهِل  َخُ�ُ  َ

َ
رُِض  َ

َ
820Fاز مسند جابر »اْ

2. 
821Fسعيد بن زيد احاديث وارده در بشارت عشره از مسند عبدالرحمن و :بعار

3.  
 .احاديث وارده در بشارت اربعه از آنجمله حديث جابر بن عبداهللا امس:خ

822Fالحارثدنافع بن عب ثه مثل حديث ابي موسي واحاديث وارده در بشارت ثال :سادس

4.  

ُهَل  إِنّ « :وارده در بشارت شيخين از حديث ابوسعيد خدرياحاديث  :سابع
َ
َ  َِ  اّلرََجا

ُعَ  
ُ
نُ  يََراُهمُ  ال ُتَُهمُ  ََ

َ
َُنَ  َكَما ت فُِ   ِ   الّطاِلعَ  الُّجمَ  يََر

ُ
ِِنّ  ،الّمَماءِ  َ بَا ََ

َ
َمرَ  ،بَُ�رٍ  َ َُ نُُهمُ  ََ َِ، 

ُ�َعَما
َ
َََ«823F5. 

ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ « :انس وحديث مرتضي و
َ
َّنةِ  َ

ُ
 :وحديث ابن مسعود »ال

  .824F6»هل النة فيهما جيعاَسيطلع علي�م رجل َن «
  :جمله از آن احاديث وارده در بشارت صديق اكبر :ثامن

  .825F7»كها ةبوا  النَنه يدع َن إ«حديث ابي هريره 

ِّ الب ب�ر  خره قولآ  َصف ط� النة   «حديث انس  و ِِ ََ  
َ
نُ  رُُجوْ

َ
 يَُ�ونَ  َ

ُرُل  ِمّمنُ 
ُ
نَُها يَأ َِ«826F8.  
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قصراً من  حديث رؤيا النبي :احاديث وارده در بشارت فاروق اعظم از آنجمله :تاسع
827Fذهب من حديث جابر وانس وابي هريرة وبريدة االسلمي

1.  
حديث عبداهللا بن حوالة  :احاديث وارده در بشارت ذي النورين از آن جمله :عاشر

   .828F2»هل النة فنن عثمانَرجل يٌايع الاس َهو َعتجر بب  َن  عيهجمون «

ل    النة  اّ «حديث  :احاديث وارده در بشارت مرتضي از آنجمله :حادي عشر
 . 829F3»خ� َنها

حديث  :احاديث بسيار از آنجملهه پس ثابت است ب :اما بودن خلفا از سابقين مقربين

َخهيٌد َن طر  كث�ة جداّ َن ممند نما إاثٌت ف ترك الٌل َقول« علي  نٌب َصديٌ  
َسعيد بن ز�د َ َسهل بن سعدَعثمان    .830F4»ب هر�رة َابن عٌاس َا�  َ ر�دة 

  .831F5»ان الَيخ  َن الجٌاء َن ممند ا«وحديث 

  .832F6»ب سعيدَهل الرجاَ الع� يراهم َن تتهم الا َن ممند َان «وحديث 

  .833F7»يلهما َن ممند عمارث جبييل بفضاتدا «وحديث 

َغ�هماَم�ان َن ممند ـرؤ�ا رجحانهم   ال«يث دوح َعرفجة   .834F8»ب ب�رة 

 هما «حديث  ه الشيخين بملكين مقربين من حديث ابن مسعود وغيره ووحديث تشب
بوا  النة كها   َيدع َن « :حديث من مسند عيل وانس و »هل النةَكهول  سيدا
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ن ي�ونوا َلقد كن فيما كن قٌل�م ناس ُدثون َن غ� «يث حد و .»َناق  اب ب�ر
 و »فرار الَيطان َن هل عمر«حديث  و »نه عمرإحد فََت َن ي�ن   إنِياء فَ

 .835F1»رفيق   النة عثمان«حديث 

كردند پس ثابت است بطريق  مي ةمعامله منتظر االمار ءبا خلفا اما آنكه آنحضرت و

 :بسيار
 بن عوف رفتند و براي صلح بقبيلهء بني عمرو ه آنحضرتحديث سهل بن سعد ك

در وقت مرض موت امامت صلوات  را امامت صلوات تفويض نمودند و صديق اكبر 
836Fاين قصه متواتر المعني است بتأكيد فرمودند و

2.  
837Fحديث امارت حج ازمشاهير است و

3.  

  .838F4»َذي بعدهاَ نتم يار�ون ل صاحب فماَفهل « :فرمودند در حديث ابودرداء و
839Fودر حديث ابوسعيد خدري هر دو را وزير گفته شد

5. 

سمع رسول � كنت ْإن �عل  اهللا َعهما َرجو ن كنت ْإ« :َقال ا لعمر ح  يو�
َ خلت َنا ََيقول جئت  اهللا َعمر  َخرجت َنا ََبو �ر  َعمر  بو �ر َنا ََبو �ر 
  .840F6»َعمر

َعمر َن البب ب�ََسئل ا بن الم  عن َ�لة « لوم افقال كم�لهما  ر 
  .841F7»َهما ضجيعاه
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را  حضرت عمر فاروق را ارأف امت و در چندين حديث حضرت صديق و
842Fرا اقضاهم گفته شد مرتضي را اصدقهم حياء و ذي النورين اشدهم في امر اهللا و

1.  
عظمي آنكه ايشان استحقاق رياست ه هر يكي از اين خصال اشاره جليه است ب و

843F.. .باب�رَرَا ن يؤما اِ مرتضي ثابت شد  در حديث حذيفه و دارند ورا مسلمين 

2. 

َعمرَاقتدَا باَين َن بعدي « :در حديث حذيفه و ابن مسعود و   .844F3»ب ب�ر 

  .845F4»يد� بهماَالمد� اَي « :ب بن ابي وداعهدر حديث مطلّ و

 َن كلرَس الين َن ماإنه عنهما، ل غ� ال« :در حديث حذيفه نزديك حاكم و
 .846F5»المد

وَرةٍ  ِف  اُجتََمُعتَُما لَوِ «در حديث عبدالرحمن بن غنم اشعري  و َُ ا َم   .847F6»َخالَُفتُُكَما ََ

 َب غ� رَسه َنا َحد يرفع لم ممجدـال  خل إذا اهللا رسول كن« :در حديث انس و
 .848F7»إلهما َ�تِمم إله يتِممان كنا فإنهما َعمر ب�ر
نكه موعود خداي تعالي براي اين امت مرحومه بر دست خلفاء ظاهر شد پس اما آ و

 :ستامتضمن سه مطلب 
آن از اجلي معلومات  آنكه اين معني يكي از لوازم خالفت خاصه است و مطلب اول

تصدي ه آن در عرف شرع راجع است ب معني جانشيني است وه زيرا كه خالفت ب ،است
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خالفت خاصه وقتي متحقق شود  اقامت آن مبعوث بود و براي اقامت اموري كه پيغامبر
  .حاصل گردد سيرت آنحضرته مشابهت ب تمعني اول زياده خالفت ب كه با
  .بلكه عمدهء آنها فتح بالد كفر بوده است افعال آنحضرت از جمله سير و و

 عليه وعده فرموده است امت خود را كه بالد شام و ه آنحضرتآنك مطلب ثاني

ايب المعني از حديث  ةاحاديث متواتره اين معني ثابت است ب فتح خواهند كرد و عراق

849Fغريهم ممن الحييص عددهم خباب و عدي بن حاتم و عقبه بن عامر و هريره و

1.  

 نقل متواتر از جماهير مسلمين آنكه آن موعود بر دست خلفاء ظاهر شد و مطلب سوم
 اين مطلب كافي است مع هذا حديث در اثبات و  ،مؤرخين محدثين و از فقهاء و

851Fاسالم عمره وات باحديث استبشار اهل سم و ،850F2»يد� بهماَالمد� اَي «

غير آن  و 3
 كند.  مي برين معني داللت

آن قول ممكن شود در  اما آنكه قول خليفه حجت است چون آن را امضاء كنند و و
در اين بزرگواران پس ثابت اين خصلت ثابت است  آن باالتر از قياس است و مسلمين و

ّ ﴿ :طريق بسيار قال اهللا تعاليه است ب  َ ّكِ وم   ِ مۡ  و  ُو مو  ُ  ُو ِي� دَِد  َّ � ِۡ ٰ مۡ  ت �  ُو  .852F4]55النور: [ ﴾ُ 

َِن  �﴿ :قال و ٰ  ِّع َّ َّ مۡ ّمّك  � ِ�  ُو
 
ْ  ِض �ۡ� را ق امو

 
َ رٰ � أ َّ ُ     ْ ا ات رو رٰ � و ء  ْ     ُّزك  وا رو م 

 
أ ِ  و   ٱب

ۡ عۡ ُ  وِف رو م 
رۡ   ُ  � ْ و  نِ  ا  ِ � ۡ رِ� ُ دك  ِ  مو ّ َِ ٰ  و  ُ ةو �   � قِ

و
رِِ ۡ�   .853F5]41الحج: [ ﴾٤ مو
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ُلََفاءِ  ََُسنّةِ  تُِمنِّت  َعلَيُُ�مُ « :وفي حديث عرباض بن سارية
ُ
ويف  .854F1»ن بعديَِ  ال

ويف حديث  .855F2»َعمر ب�ر َب بعدي َن باَين اقتدَا« :حديث ابن مسعود وحذيفه

وَرةٍ  ِف  اُجتََمُعتَُما لَوِ « :االشعريعبدالرمحن بن غنم  َُ ا َم   .856F3»َخالَُفتُُكَما ََ

لسان عمر من  معني السكينة تنطق عىلـبالدالئل اين معني احاديث متواتره  از ادلّ و

857Fيب ذر وابن عمر وغريهمأوطريق عيل 

4. 

از ادل دالئل  و .با وحي الهي ره بالمعني در موافقات عمر فاروقاحاديث متوات و
قبول  شيخين و اوضاع شريعت با در مصالح جهاد و ين معني مشورت آنحضرتا

كثرت طرق  با 858F5»عظموا  اْعلي�م بالما « :حديث متواتر بالمعني و .مشاورت ايشان
علماء در فقه اين احاديث  آن را در اثبات اجماع روايت كرد و /خويش كه امام شافعي

طائفه  و اند حمل نموده  يكن يف معصيةٍ اذا ملوجوب طاعت خليفه  جمعي بر اند مختلف

 اجماع.ه بر وجوب قول باي 
ست چون ممكن شود در امراد آنست كه قول خليفه حجت  :گويد عفي عنه مي فقير و

تفصيل اين اجمال  ،اجماع هر دو مجموع استه قول ب مسلمين پس معني طاعت خليفه و
بعد از آن تأئيد از نزديك  ت وآنكه خداي تعالي در نفوس اين عزيزان ملكه نهاده اس

مصالح سياست ملك غالباً  احكام و سبب آن در فهم حكم وه خويش داده است كه ب
 همچنان در حق اين امت فضلي خواست كه مجتمع نشوند بر باطل و و اصابت كنند
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ي حجت باشد أتأئيدي در اين باب نازل كرده پس چون هر دو فضيلت جمع شود آن ر

  .نورٍ هيدي اهللا لنوره من يشآءُ  نورٌ عيلدر دين 

ٌُدِ « طريق :خرج احلاكم حديث عمر يف خطبته باجلابية من طرق منهاأ ََ  ِ َّ  ِ ينَارٍ  بُِن  ا

َمرَ  ابُِن  َعِن  َمرُ  َخَطٌَنَا قَاَل  َُ َا�ِيَةِ  َُ
ُ
َها يَا َ�َقاَل  بِال َّ

َ
ِّ  الّاُس  َ ُمُت  إِ  رَُسولِ  َكَمَقامِ  ِ�يُ�مُ  َُ

 ِ َّ َِصيُ�مُ  :َ�َقاَل  ينَا�ِ  ا
ُ
ُصَحاِب  َ

َ
ينَ  ُ�مّ  بِأ ِ

ّ
ينَ  ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ ِ

ّ
و ُ�مّ  يَلُوَ�ُهمُ  اَ َُ ُف َكِذُ   ََ

ُ
 ال

ُِلَف  َحّت  الَ  الرُّجُل  َُ َهدَ  �ُُمتَُحلَُف  ََ َُ َ � اِهدُ  ََ َّ الَ  ال َهدُ  ََ َُ الَ  �ُُميَ
َ
ةٍ  رَُجٌل  َ�ُلَُونّ  الَ  َ

َ
 إِالّ  بِاُمَرَ

يَُطانُ  ثَاِلَُهَما نَ كَ  َّ ََماَعةِ  َعلَيُُ�مُ  ال
ُ
ِِيّاُ�مُ  بِال ُفُرقَةَ  ََ

ُ
ال يَُطانَ  فَإِنّ  ََ َّ عَ  ال نَ  ََُهوَ  الَُواِحدِ  ََ َِ 

ُ�َعدُ  اِالثُنَُ ِ 
َ
نُ  َ َرا َ  ََ

َ
َّنةِ  ُبٌُُوَحةَ  َ

ُ
ََماَعةَ  فَلُيَلَُزمِ  ال

ُ
نُ  ال يُهُ  ََ  فََذلَِ   ئَتُهُ َسَّ  َََساَءيُهُ  َحَمنَتُهُ  َهّ

نُ  َِ   .859F1»الُُمُؤ

 الطا  بن عمر َقف :قال ،َبيه عن ،َقاص َب بن سعد بن امر« طريق :ومنها

 فينا َقف اهللا رسول رَيت إ� ،فوعها َقالت سمع رج  اهللا رحم :فقال ،بالابية
 ثم ثاث  يلونهم اَين ثم ،يلونهم اَين ثم ،َصحاب   احفظو� :قال ،ثم في�م كمقا�
 َن ،�متحلف َال َُلف ،�ميَهد َال الرجل َ�َهد ،الكذ  َ�ظهر امرش، ي�ث
 االثن  َن َهو ،الواحد َع الَيطان فإن ،بالماعة فعليه النة بٌوحة َن�م َح 
 فهو سَئته َساءيه حمنته هيه َن ،ثالهما الَيطان فإن بامرَة رجل �لون ال َال ،َبعد
 .860F2»مؤَن

 عن ،ليد َب بن اهللا عٌد عن ،عيَنة ابنعن « ي من طريق الشافعيخرج البيهقأو 

 إن :فقال خطيٌا للناس بالابية قام الطا  بن عمر َن َبيه عن ،�مار بن سليمان ابن
 اَين ثم ،يلونهم اَين ثم َصحاب َررموا :فقال في�م كقيا� فينا قام اهللا رسول
 َال ،�ميَهد َال َ�َهد �متحلف َال لفلح الرجل إن حت الكذ  يظهر ثم ،يلونهم
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 االثن  َن َهو الفذ َع الَيطان فإن ؛ الماعة فليلزم النة بٌوحة �م�ن َن هه َن
 فهو سَئته َساءيه حمنته هيه ََن ،ثالهما الَيطان فإن ؛ بامرَة رجل �لون َال ،َبعد
 بن اهللا عٌد عن ،سوقة بن ُمد عن ،مٌاركـال ابن عن جاعة رَاه َقد مرسل هذا » مؤَن
 ي�ن فلم :كَه َثناء   الَافع قال ،موصوال الب عن ،عمر عن عمر ابن عن ، ينار
 قال فمن فيها َالطاعة َالحر�م الحليل َن جاعتهم عليه َا إال َع� جاعتهم للزَم
 الماعة افأَ ،الفرقة   الِفلة ي�ون َِنما ،جاعتهم لزم فقد مملم ـال جاعة يقول بما
  .861F1»اهللا خاء إن قياس َال سنة َال اهللا كتا  َع� عن غفلة كفة فيها يم�ن ف 

 عن ، ينار بن اهللا عٌد عنعن رجل « خرج احلاكم من حديث معتمر بن سليامنأو

 ع اهللا يد :َقال َبدا الض لة ع اَْة هذه اهللا �مع ال: اهللا رسول قال :قال ،عمر ابن
ْعظم الموا  وافايٌع الماعة   .862F2»الار   خذ خذ َن فإنه ،ا

 ابن سمع َنه ُدث ،َباه سمع َنه ،طاَس بن اهللا عٌد« خرج احلاكم من حديثأو

 َبدا  الض لة ع - اَْة هذه قال ََ - ََت اهللا �مع ال :قال الب َن ،ُدث ،عٌاس
  .863F3»الماعة ع اهللا َ�د

َسأل ر ه  �  عن البَعن « خرج احلاكمأو  �تمعوا ع ن الَ  حديث طو�ل 

  .864F4»ذل  ىعطأ لٍة فض

نُ  :عن اب ذر قال قال رسول اهللا« :خرج احلاكمأو ََماَعةَ  فَاَرَ   ََ
ُ
يدَ  ال  َخلَعَ  َ�َقدُ  ِخُبٍ  َِ

نُ  اإلُِسَ مِ  ِر َُقةَ  نُِقهِ  َِ َُ«865F5.  
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نُ قال  ن رسول اهللاَنافع عن عٌدا� بن عمر « خرج احلاكم من حيثأو  َِنَ  َخَرشَ  ََ

ََماَعةِ 
ُ
يدَ  ال نُ  اإلُِسَ مِ  ِر َُقةَ  َخلَعَ  َ�َقدُ  ِخُبٍ  َِ نُِقهِ  َِ   .866F1»يراجعه حت َُ

  .867F2»جاهلية موية مويته فإن ،جاعة إَام عليه َلَ  َاَ َن :َقال«

 رسول قال« :خرهآخرج احلاكم من حديث احلارث االشعري حديثا طويال يف أو

 َالها  ،َامجرة ،َالطاعة ،َالممع ،الماعة :بهن اهللا َمر� كماَ  بم آمر�م: اهللا
 َن إال رَسه َن اإلس م ر قة خلع فقد ،خب قيد الماعة َن خرش فمن ،اهللا سِيل  

  .868F3»يرجع

  خل خبا الماعة فار  َن عن َعاَ�ة قال قال رسول اهللا« :واخرج احلاكم

  .869F4»الار

 ع  ََ ََية فار  َن :يقول اهللا رسول سمعت :قال مرع ابن عن« :خرج احلاكمأو

870Fَعرابيا

  .871F6»ل حجة ف  هجريه بعد 5

 المان بن حذيفة َييت :قالحذيفه عن ر ع بن حراش « يثخرج احلاكم من حدأو

نُ  :يقول رسول سمعت :فقال ،عثمان إل الاس سار لال ََماَعةَ  فَاَرَ   ََ
ُ
 ََاُستََذّل  ال

اَرةَ  ََ َ  ِقَ لَ  اِإل َّ  .872F7»حجة ل َال ا
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نُ « خرج احلاكمأو ٌَيٍُد، بن فََضالَةَ  ََ نُ  َُ ِ  رَُسولِ  ََ َّ نّهُ  ا
َ
َ  ال ثَ ثَةٌ :"قَاَل  َ ُل �

َ
نُُهمُ  ُمأ ََ :

ََماَعَة، فَاَرَ   رَُجٌل 
ُ
ُه، َََعَص  ال ََ ا ََ ََ  إِ ا ََ ةٌ  َعِصًيا، ََ ََ

َ
َََ  َُ

َ
ٌُدٌ  َ ََ   َ�َ

َ
نُ  َ ، َسيِّدهِ  َِ ََ ةٌ  َ�َما

َ
 ََاُمَرَ

  َ نَُها ََ َُُجَها ََ قَدُ  َز َ  فَ  َ�ُعَدُه، َ�تََبَّجُت  اّلُ�يَا ُمُؤنَةَ  َكَفاَها ََ ُل �
َ
نُُهمُ  ُمأ ََ«873F1.  

 الص ة إل مكتو ةـال الص ة: اهللا رسول قال :قال ،هر�رة َب عن« خرج احلاكمأو

 َن يع� - الَهر إل َالَهر ،عةالم إل َالمعة ،بَنهما ماـل كفارة بعدها الت مكتو ةـال
 َن فعرفت ث ث َن إال :ذل  بعد قال ثم بَنهما ماـل كفارة رمضان خهر إل رمضان خهر
 يا :قلت المنة َيرك الصفقة َن�ث باهللا اإلشاك َن إال :فقال ،حدث َمر َن ذل 
 ن�ث ََا :قال ؟المنة َيرك الصفقة ن�ث فما ،عرفناه فقد باهللا اإلشاك ََا :اهللا رسول
 فالرَش :المنة يرك َََا ،تميف  فتقابله إله تتلف ثم ،بيمين  رج  يٌايع َن :الصفقة
  .874F2»الماعة َن

الطو�ل ح  ذكر قوَاً يهدَن بِ� هديه َقوَاً  ةحذيف« خرج احلاكم يف حديثأو

 مملم ـال جاعة يلزم :قال ؟ذل  َ ر�ت إن يأمر� فما :قلتبوا  جهنم َ لإيدعون 
  .875F3»كها الفر  يل  فاعَل :قال ؟جاعة َال إَام مم ي�ن لم فإن :قلت ََِاَهم

ُ�تُمُ « ةخرج الشيخان من حديث عمر بطرق خمتلفأو
َ
ِ  ُخَهَداءُ  َ َّ رُِض  ِ   ا

َ ُ
 .876F4»اْ

 ََ بالٌاة الب سمعت :قال ،َبيه عن ،القف زه� َب« واخرج احلاكم من حديث 

: قيل شار�م َن خيار�م :قال ََ الار َهل َن النة َهل يعرفوا َن يوخ  :يقول ،بالٌاَة
  .877F5»بعض ع بعض�م خهداء َنتم ،الميئ َالناء المن بالناء :قال ؟،بماذا ،اهللا رسول يا
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َجابر بن عٌدا� ََعاَ� مِ�ة ـثو ان َال« خرج مسلم من حديثأو ه َجابر بن سمرة 

نُ  َطايَِفةٌ  يََزاُل  الَ  بن اب سفيان َالفاههم َتقار ة ِت  َِ َّ
ُ
ُمرِ  قَايَِمةً  َ

َ
ِ  بِأ َّ نُ  يَُضُّهمُ  الَ  ا ََ 

َُ  َخَذلَُهمُ 
َ
ِتَ  َحّت  َخالََفُهمُ  َ

ُ
ُمرُ  يَأ

َ
َ  ِ َّ   .878F1»الّاِس  َعَ  َهاِهُرَنَ  ََُهمُ  ا

بر موافقت همين حديث  .»ةالض ل َت عَ�تمع  ال«محتمل است كه حديث 
معني ه نه ب ،جبات ملتاوه سنت وقائم به بر آنكه طائفه بر حق باشد آخذ بمحمول باشد 

 . معني االول هو املشهور الذي محل عليه مجاهري الفقهاء واهللا اعلمـحجيت امجاع لكن ال

امر اتباع  شود كه احاديث نهي از مفارقت جماعت و مي از اين طرق كثيره معلوم و
هر دو  تراود و مي نيم هر دو علت از بيان آنهاسواد اعظم چون در الفاظ آن تأمل ك

 :شود مي مصلحت از اشارات آن
 .يكي اقامت خالفت كه متبع چندين فوائد است

فهم آنست كه صريح حكم در ه پس متبادر ب ،ديگر حفظ ملت از اختالف اهل آن و
همان محل است كه خليفه راشد حكمي فرمايد بعد مشاورت اهل علم كل ايشان يا 

ر ايشان وآن حكم ممكن شود در مسلمين اما اتفاقيات جمهور فقهاء چون صولت جمهو
همچنين مذهب خليفه چون در فصلي مجتهد فيه قضا كند  آن يار نباشد وه خالفت ب

 و ،واجب االتباع است ملحق بآن اصل منصوص از جهت مشاركت در احد شطري العلة

�ۡ  نذ ا﴿ در آيت رحمه اهللاهمان ميماند كه امام شافعي ه اين قصه ب  � ِ�  تومۡ �  
 
 س  فَ  يۡ  ِض �ۡ�

َ يۡ  مۡ ِ  د احٌ  �و ع جو
 
ْ َ قۡ  أ وا و َ رٰ � مِن   �و َّ ُ ِ فۡ  ِّعۡ    ع تومۡ َِ

 
فۡ  أ مو �  گفته است   .879F2]101النساء: [ ﴾تِد �و

 سنت و خوف هر دو و كه منطوق آيت اباحت قصر است در صورت اجتماع سفر و
در اين مسئله  سرّ قصر في السفر من غير خوف و اوه اجماع امت ملحق كرده است ب

در احكام خلفاي راشدين  خوف هر يكي از آنها مناسب تخفيف است و آنست كه سفر و

                                           
1- 
2- 
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امر متاكد گشت غاية الوكادة در  اين دو مصلحت جمع شد و هظن اصابت راي ايشان ب
علي  ءت ودر قرا ابي بن كعب و  ئتقرا در سنت و دظن اصابت عبداهللا بن مسعو

خلفاء هم عنان اند از جهت ثناي  در فرائض با زيد بن ثابت در قضا و مرتضي
اعتبار دو مصلحت ديگر ه ب گذشت و جميل ايشان كه بر زبان غيب ترجمان آنحضرت

آن ه اعتبار مصلحت كه امام شافعي به اتفاقيات فقهاي امصار بي حكم خليفه ب و .متخلف

 »َا الماعة ف  يم�ن فيها كفة غفلةٌ أالِفلة   الفرقة فنما إقال «اشاره كرده حيث 

فاقض بما قض به  قال عمر«قياس مظنه اصابت است  ال و سنة ال عن معني كتابٍ و

اين نيز معلوم بالقطع است كه اگر در فصل مجتهد فيه حكم خليفه را قبول  و .»الصالون
مصلحت اقامت  نه گردد وهر يكي بر راي خود رود حكم خالفت مضبوط  نكنند و

القليد  لإذا رجعنا َِ« :مالحظه همين مراتب امام شافعي گفتهه ب ،خالفت متحقق نشود
َعثمان َمة يفقول اْ َعمر  توقف در قول  و .»النا ح ا ٍََا  -قال   القديم-ب ب�ر 
880Fمذهب جديده مرتضي ب

881Fاز جهت عدم تمكين 1

عدم اجتماع امت بر قول او يكي  است و 2
 از اوصاف مؤثره است.

اما آنكه هر يكي از خلفاء در وقت خالفت خويش افضل امت بوده است از حديث 

َة ثم عمر ثم بو �ر خ� هذه االُ َفنقول  �   زَان رسول اهللا�ابن عمر كنا «
  .882F3»عثمان

                                           
1- 
هات األوالد باشد، باري ايشان در مسأله فروش ام مي متعدد وه عدم تمكين در اقوال علي مرتضيوج -2

فتوا دادند و گفتند كه قبال من نيز با رأي عمر موافق بودم اما فعال نظر من برگشته است،  رأي عمر فاروق

از وجوه توقف در اقوال علي ، و »كَحد  ف الماعة َح  النا َن قول  قول«قاضي شريح برايش گفت: 
صحيحه ايشان كمتر در  اين است كه اهل تشيع در گفتار آن جناب دست درازي كرده و اقوال مرتضي

 دسترس است. 
3- 
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ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا َهَذانِ « :حديث مرتضي و
َ
َّنةِ  َ

ُ
ن ظهور رجحا حديث وزن و و ،»ال

883Fغير ايشان عرفجه و روايت ابوبكره ثقفي وه ابوبكر ب

1.   
 و ،آن متواتر است ازو را بيان كرد و افضليت ابوبكر صديق وعمر فاروق

 .884F2»خلق  خ� عليهم استخلفت ا�« :گفت صديق

َاهللا عليه ان « :عبدالرحمن بن عوف در وقت عقد خالفت براي ذي النورين گفته و 
  .885F3»م   نفمهفضلهَيألو عن  ال

 .886F4»ب�ر ثم عمر بوََة خ� هذه اْ« :بر سر منبر كوفه فرمود مرتضي و

نُ « :مالحظة همين اجماعيات گفته استه سفيان ثوري ب  مَ  ََ ََ نّ  َز
َ
َحّ   َكنَ  َعِلّيا َ

َ
َ 

نُُهَما بِالُِوَاليَةِ    َ�َقدُ  َِ
َ
بَا َخّطأ
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ الُُمَهاِجِر�نَ  ََ نُ  ََ

َ
ا َصارَ ََاْ ََ َراهُ  ََ

ُ
ُ  يَُريَِفعُ  َ

َ
عَ  ل  َهَذا ََ

َمٌل  ََ  
َ
 .887F5»الّمَماءِ  إِل

 َن خ�ا المماء َ يم تت �دَا فلم اهللا رسول بعد الاس اضطر« :وشافعي گفته
  .888F6»رقابهم فولوه ب�ر َب

چيزي قائم ه در قتال مرتدين ب كه صديق اكبر اند تابعين گفته چندين صحابه و و
 انبياء بود. شد كه كار

  :اما اثبات خالفت خلفاء پس طرق بسيار دارد از آنجمله و

                                           
 تخريج اين احاديث گذشت. -1
2- 
3- 
4- 

چرا كه اگر شخصي مهاجرين و انصار را متهم  ،اين جمله را بسيار شيوا ايراد نموده است /سفيان ثورى 5-
عين چرا كه صحابه كرام رضوان اهللا عنهم اجم ،تواند نمي يقين كرده نمايد در حقيقت در نبوت آن حضرت

 ناقلين قرآن و سنت و راويان رفتار و گفتار آن حضرت هستند.  
6- 
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اين مسلك را عبداهللا بن مسعود اختيار  و: اجماع صحابه بر خالفت صديق اكبر

 َه سَئاَََا ر مملمون حمناً فهو عندا� حمنـال َا رَي :قال عٌدا�« ،ه استدنمو
  .889F1»ب�رٍ  باَ�متخلفوا  نَعا يفهو عندا� سيئ َقد رَي الصحابة ج

فرس َ« :قال عبداهللا بن مسعود ،استخالف صديق اكبر در خالفت فاروق اعظم و
890Fاحلديث »ب�ر ح  استخلف عمر بوَ ةثالاس ث 

2.  

وجهي كه هيچكس را در آن اشكالي نماند ه ب خالفت عمر فاروق اتفاق ناس بر و
اجماع اينجا هم متحقق شده ليكن  بيان داشته باشد پس معني جاظهر است از آنكه احتيا

مشهور است  معلوم و همچنين قصه اتفاق بر ذي النورين و .تسلط بعد از استخالف و
 .بر همان مسلك اكتفا كرده خرين اشاعره همين مسلك را اختيار نمودند وأمت

 در ايام مرض در عين وقت صديق اكبره ة باز آنجمله تفويض امامت صال و
اصل  .انصار اذعان آن كردند جماعهء مهاجرين و ليل اعتماد نمودند واستخالف برين د

امامت بر خالفت مستفيض از اكابر ه استدالل ب قصه امامت صديق از متواترات است و
قصهء ذكر امامت در  و ،ابن مسعود علي مرتضي و فقهاي صحابه مثل عمر فاروق و
سبب همين حديث ه ماندن انصار ب باز اذعان مخالف و وقت انعقاد خالفت صديق اكبر و

 . عبداهللا بن مسعود عمر فاروق و صحيح شده است از حديث ابوبكر صديق و
 آن استدالل فرمودند وه انجهت كه اكابر صحابه ب وجه استدالل اما اجماالً پس از و

سبب الزام مخالف همان دليل آمد پس  قبول نمودند وه جميع امت آن استدالل را تلقي ب
 .ع بر صحت استدالل منعقد گشتاجما

ه اما تفصيالً پس بايد دانست كه اقامت شخصي شخص آخر را بر مقام خود گاهي ب
در هر  افهام در هر طبقه و ميبايد كه فعل مفهم باشد و و ،فعله گاهي ب باشد و مي قول

                                           
1- 
2- 
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مدرس در حلقهء درس  نشاند و مي باشد محترف خليفه خود را بر دكان مي زمان مختلف
هميشه  ة آمد ونشاندند چون در اسالم اشد طاعات صال مي بادشاهان عجم بر تخت و

دليل جلي بر  صديق اكبره ب ةفرمودند تفويض امامت صال مي امامت آنحضرت

 .استخالف او آمد

باب�ر فاعهد َ عوا َن َلقد هممت «: بعبدالرحمن از آنجمله حديث عائشه و و
  .891F1»اله

رواها مجاعة من  :كه قبل از وفات به پنج شب بوده استاز آنجمله خطبهء آخره  و

 الصحابة منهم ابن مسعود وابوسعيد وجندب بن عبداهللا وابوهريرة وغريهم ابوعمر

 .بر آن اعتماد كرده اب اين طريقه اختيار نموده است وعصاحب استي
892Fاند ديده از آن جمله رؤياهاي بسيار كه آنحضرت و

يا صحابه بحضور آنحضرت  2
تعبير جملهء آنها خالفت خلفاء بوده است وآن همه تفسير آيت  و اند ض كردهعر

  .رضمتكني يف األ .آيت استخالف است و

893Fرواها ابوهريرة وابن عمريكي رؤياي قليب 

3.  

تعبير  آنحضرت وزن در حديث ابوبكره ثقفي شخصي ديده است و يديگر رؤيا و
خود ديده دور  كه آنحضرت اند كرده جماعت روايت عرفجه و خالفت وه ب اند فرموده

894Fنيست كه هر دو صورت واقع شده باشد

4.  

                                           
1- 
در خواب  چرا كه رؤياي انبياء وحي است طوري كه ابراهيم خليل ،باشد مي حجت خواب آن حضرت -2

باشد نيز به دستور پروردگار بزرگ فرزند خويش را به قربانگاه برد، اما رؤياي صحابه كه به تأئيد ايشان رسيده 
 باشد. مي حايز اعتبار

3- 
4- 
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895Fمن حديث جابر .»بٌَُِعٍض  َ�ُعِضِهمُ  نَوُِط «سوم حديث 

1.  
  .896F2»يا دلو من حديث سمرة بن جندبؤر«چهارم 

897Fپنجم رؤيا ظله وحبل كه از آسمان فرود آمد من حديث ابي هريرة وابن عباس

3.  
 هحواله اموري كه ثه بخالفت خلفاي ثاله ب جلي آنحضرت تعريض :از آنجمله و 

نّ «حديث جبير بن مطعم  ،اين بزرگانه تعلق به بيت المال دارد ب
َ
ةً  َ

َ
يَُت  اُمَرَ

َ
 رَُسوَل  َ

 ِ َّ 898Fب ب�رٍ َخرجه الَيخان قال الَافع َفيه  لٌل ا خ فة َ . »ا

4.  

َحديث سهل بن ـبعث� بنو ال«حديث انس  و  عراب البَحثمه بايع  بَمصطل  
  .899F5»ب هر�رة قر�ٌاً َن َعناهََحديث 

بعض خواص ه ثه بخالفت خلفاي ثاله ب از آنجمله تعريض جلي آنحضرت و

يدي اللفاء َب ذر قصه �مِيَ الصياَ   َ«حديث  :خالفت خاصه در حق اين بزرگان
َحديث  ال ثة ع َحديث ا�  �وا َن ذل   للصدي   مرهَر اء   ب الَالتيي  
 .900F6»الايُ ةب موس االخعري   قصََحديث  ةمره لعمر بالطٌَبالطٌة ثم 

هم اخللفاء يف قصة تأسيس ثه را كه خلفاي ثال از آنجمله فرمودن آنحضرت و 

 .901F7 مسجد من حديث عائشه وسفينةـال

اي ايشان منعقد شد وقتيكه خالفت بر ةاز آنجمله احاديث داله بر معامله منتظر االمار و

ُرَا إِنُ «حذيفه  داللت نمود بر صحت خالفت ايشان حديث علي مرتضي و َّ بَا يَُؤ
َ
 »بَُ�رٍ  َ

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
 اند. را به بهشت بشارت داده ده تن ازصحابه كرام كه در اين حديث آن حضرت -6
 تخريج اين احاديث گذشت. -7
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 »هما َن الين بم�لة الممع َالص ،ل عنهما غ� ال« احلديث وحديث حذيفه وغريه

رض َا َز�راي   اََْ«حديث ابي سعيد خدري  و »بم�لة الرَس َن المد« ويف لفظ

َعمرأف   .902F1»بو �ر 
بدين طريق خواهد بود  از آنجمله احاديث داله بر آنكه ترتيب دولت آنحضرت و

نَُهاِش  َعَ  ِخ فَةً « :ويف لفظ .»ََرَُحَةٌ  ِخ فَةٌ  ُ�مّ  ََرَُحٌَة، ُ�ٌُّوةٌ « :كه  ُملُ  يَُ�ونُ  ُ�مّ  ،اّلٌُّوةُ  َِ

بعد از آن ملك  اصل شد ودر خارج بعد زمان نبوت خالفت خلفاء ح و .903F2»عضوض
 خالفت و عضوض پس دانسته شد كه خالفت ايشان خالفت علي منهاج النبوة است و

 غير ايشان. حذيفه و بن جبل و معاذ رحمت است از حديث ابوعبيده و

خ� الاس قر� ثم اَين يلونهم ثم اَين « :آنكهه ب از آنجمله اخبار آنحضرت و
َخها يم ايمانهمقوم �مٌ  اي أيلونهم ثم ينَ برواية مجاعة عظيمة منهم  »مانهم خها يهم 

904Fبن مسعود وعمران وحذيفة وغريهماو عمر

3.  

قرن  قرن ثاني زمان شيخين و از هجرت تا وفات و قرن اول زمان آنحضرت بود
905Fثالث زمان ذي النورين

ظاهر گرديدند تفصيل اين  ها هفتن ديد آمد وپها  بعد از آن اختالف 4
ظهور پيوست در احاديث ه كه بعد مقتل حضرت عثمان باي  فتنه ه آنحضرتاجمال آنك

ه ما قبل آن را ب گردد و مي متواتره متكثرة الطرق بيان فرمودند چنانكه عنقريب مذكور
انواع بسيار از صفات ه ما بعد آنرا ب متعدده از صفات مدح مخصوص گردانيدند و هوجو

                                           
 تخريج اين احاديث گذشت. -1
 تخريج اين حديث گذشت. -2
3- 

 اند كه اين تحقيق از روي لغت صحيح ئه نمودهتحقيق جديدي ارا »خري القرون«باره حديث شاه صاحب در -4

ماند.اما  نمي تابعين رخ داده است باقيي  هاي كه در زمانه ها و جنگ باشد، لهذا جاي تأويل براي فتنه مي
ن اند، تفصيل اي قرن سوم را قرن تبع تابعين گرفتهجمهور، قرن اول را قرن صحابه و قرن دوم را قرن تابعين و 

 جم خواهد آمد.موضوع در فصل پن
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در  اند متحد در تعبير و اند نمائيم كه مختلف مي ذم نكوهيدند چون مالحظه آن همه طرق
 ثه تفصيل همان مدت است وهم رسيد كه مراد از قرون ثاله حدس قوي ب ،اصل مقصود

قائمان  اعتبار كمال مدبران آن قرون وه مدح آن قرون نيست اال ب ثه وقرون ثاله تقسيم ب
 انجاز موعود اهللا سالميه وظهور دولت ا اعتبار شيوع اعمال خير وه ب باالمر در آنها و

 .ودر ظهور دين حق
 ،نماي خواهد بود تا غايتيو از آنجمله احاديث داله بر آنكه ملت اسالميه را نشو  و

 ُ�مّ  ثَنِّيا ي�ون«حديث  بعد از آن متناقص شدن گيرد مثل حديث علقمه بن كرز و
ّيا َِ د در خارج كه تا زمان همچنين مشاهده افتاالي غير ذلك و .906F1»بَاِزالً  ُ�مّ  َسِد�ماً  ُ�مّ  َرَ ا

اسالم متزايد بود بعد از آن متناقص (ديده شد) دانسته شد كه خالفت  حضرت عثمان
 .ايشان خالفت راشده مبشر بها است

 .907F2»ث  سنةس م تمت َث يدَر رح اإل«از آنجمله حديث ابن مسعود  و

پس » هلك ن هيلكوا فسبيل من قدإف« بعد از آن بظهور فتنهء عظيمه انذار نمودند كه 

كثرت  غلبهء او بر سائر اديان و كند بر استقامت امور و مي دوران رحي االسالم داللت
 .آن معني خالفت راشده است پس خالفت اين عزيزان خالفت راشده آمد فتوح و

ينجا ااز  و .908F1»بالَام مل ـَال مدينةـبال ال فة«از آنجمله حديث ابي هريره  و
ثه در مدينه در خارج غير خلفاي ثال سته شد كه خالفت راشده بمدينه خواهد بود ودان

 .اقامت نه نمودند

                                           
شتري است هفت ساله شده باشد و  »رباعي«گويند كه به شش سالگي داخل شده و  مي شتري را »ثني« -1

شتري است كه عمرش درست هشت سال  »بازل«شتريست كه به هشت سالگي داخل شده باشد،  »سديس«
روج اسالم به مرور زمان باشد و اين كمال قوت و جواني شتر است، مطلب از اين حديث اينست كه ترقي و ع

اين حديث را بيان  مر فاروقهاي كمال خويش برسد، ع و آهسته آهسته صورت خواهد گرفت تا به منت
 .پس از آن انحطاط شروع خواهد شد فرمود: مي كرده و

2- 
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نگاهبان است  لق فتنه است وخ اديث داله بر آنكه عمر بن الخطاباز آنجمله اح و
 ذر و ابي آن اصح اين باب است وحديث عبداهللا بن سالم و ن مثل حديث حذيفه واز فتَ

909Fغير ايشان

نخاست  ر خارج همچنان واقع شد كه در زمان حضرت عمر هيچ فتنه برد و 2
 . خالفت راشدهء عمر بن الخطابه اين بشارت است ب و

 در وقت فتنه بر حق باشد و احاديث داله بر آنكه حضرت عثمان از آنجمله و
عبداهللا بن  در طرق اين احاديث كثرت است از مسند ابن عمر و مخالفان او بر باطل و

910Fعائشه حذيفه و ابوهريره و كعب بن عجره و مره بن كعب و واله وح

 و غير ايشان و 3
خواستند پس  مخالف او نزع خالفت او مي حضرت عثمان هنگام فتنه خليفه بود و

  .عند رسوله ثابت بود خالفت او عند اهللا و
 تشعب طرق آن و كثرت آن و از آنجمله احاديث داله بر لوازم خالفت خاصه با و

 :اين لوازم دو صورت دارده استدالل ب
آن از خالفت ه معاني كه خالفت خاصه ب يكي آنكه معني خالفت خاصه منقح كنيم و

دله اخالفت جابره متميز شود بشناسيم باز هر يكي را از آن معاني با  عامه صحيحه و
صورت  ،كند بر مقصود مي اين صورت بالقطع داللت متكاثره در خلفاء اثبات نمائيم و

هر الزمي  اثبات كنيم و  خلفاء ردله او دا آن را با ديگر آنكه بر بعض لوازم اكتفا نمائيم و
 و اند اين نوع سلوك كردهه تابعين ب اكثر صحابه و حده تقرير نمائيم ويرا دليلي عل

  :اين آثار محتمل دو وجه است اين مسلك شناخته وه حقيقت خالفت خلفاء ب
هو معلوم  بعض آخر را حذف نمودند اعتماداً علي ما كردند و يكي آنكه بعض را ذكر

از ديگري سكوت  تي الدليل يكي را ذكر كنند وعندهم چنانكه در بعض اوقات از مقدم
  .در تقرير مسامحتي بكار برده باشند ورزند وحينئذ اصل استدالل تمام باشد و
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ه ر يكي مناسب است بيك الزم فقط چون هه وجه ديگر آنكه غرض ايشان استدالل ب
ه حينئذ دليل ظني باشد يا خطابي پس جمعي از صحابه ب مظنه مطلوب و اصل غرض و

آنكه با ه جمعي ب سوابق اسالميه فقط استدالل كردند جمعي به بشارت بالجنه فقط و

ه از اين قبيل است استدالل ب فرمودند و مي ةفاروق معامله منتظر االمار حضرت صديق و

 و .911F1»بَعمر ب�ر َبا الستخلف ممتخلفا اهللا رسول كن لو«ائشه قول حضرت ع
از اين قبيل است  و اند آنكه خلفاء را در شرع وصف سابقين مقربين اثبات نمودها جمعي ب

912Fاستدالل شيخ محي الدين بن عربي

اين مضمون كه ه خالفت راشده عمر فاروق ب بر 2
وجود نمونه از هر يكي در  حقيقت خالفت نبوت عصمت است و حقيقت نبوت وحي و

سكينه بر زبان او نطق  ث است ومحد چون فرمودند كه فاروق خليفه آنحضرت
 و ،او را گريزد اثبات كردند خالفت نبوت مي فرمودند كه شيطان از ظل فاروق مينمايد و
در اين  ر واز حديث كنا نخي افضيلت هر يكي كه مأخوذ از حديث وزن است وه جمعي ب
تواند از كالم ما طرق بسيار  مي متفطن لبيب نيايد و ءست كه در احصااكثرتي  مسلك

ل الكالم.راست كردن فال نطو 
 منيـواحلمدهللا رب العال

                                           
1- 
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 فصل پنجم

ني كه آنحضرتتَدر تقريري ف ه كه بعد انقضاي ايام خالفت خاصه ب اند بيان فرموده
 :آن مشتمل است بر دو مقصد ظهور رسد و

  .انقضاي خالفت خاصه پيش آيده كه متصل بي  تنهيكي بيان ف
 دوم بيان فتن ديگر كه تا قيام قيامت پيدا شود.

عني افاده فرمودند كه در احاديث متواتره بالم كه آنحضرت بايد دانست مقصد اول
913Fمقتول خواهد شد حضرت عثمان

عظيم خواهد برخاست ي  قتل او فتنهه نزديك ب و 1
زماني كه پيش از آن فتنه  ،بالئي آن مستطير باشد مردم كند و رسوم كه تغيير اوضاع و

استقصا  صناف ذم نكوهيدند وا ما بعد آن را با اوصاف مدح ستودند وا است آن را ب
نمودند در بيان آن فتنه تا آنكه مطابقت موصوف بر آنچه واقع شد بر هيچ فردي مخفي 

 آن فتنه منقطع خواهد شد وا فت خاصه ببلغ بيان واضح ساختند كه انتظام خالابا  نماند و
حدي ايضاح كردند ه اين معني را تا ب اختفا خواهد آورد وه بقيه بركات ايام نبوت روي ب

آن خبر در خارج  اهللا به ثبوت آن قائم شد و حجة كه پرده از روي كار برخاست و

 يه وبا وجود رسوخ قدم در سوابق اسالم ن وجه كه حضرت مرتضيآه متحقق گشت ب
انعقاد بيعت براي او وجوب انقياد رعيت في حكم اهللا به  وفور اوصاف خالفت خاصه و

تمامه مسلمين  در اقطار ارض حكم او نافذ نگشت و نسبت او متمكن نشد در خالفت و

                                           
تواند حتي كه در  نمي هآمده آنقدر زياد است كه كسي از آنها انكار كرد رواياتي كه در باره شهادت عثمان -1

ادامه گفتگوي در  323طبع مصر جلد دوم صفحه هنج البالغة  هاي شيعه نيز موجود است طوري كه در كتاب

اهللا َن ال ي�ون اَام هذه  كَاِ َ�َد«با عثمان ذي النورين انجام داده است آمده:  طويلي كه علي مرتضي
مورها َل يوم القياَة َ�لِ  إَة اَام يفتَ عليها القتل َالقتال نه كن يقال: يقتل ف هذه اْإمقتول فـاَْة ال

 . »عليها َ�اٌت الفت عليها ف  يٌصَن ال  َن الاطل يموجون فيها موجا َ�مرجون مرجا
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افتراق كلمهء  يه منقطع شد ولبالك جهاد در زمان وي تحت حكم او سر فرو نياوردند و
حروب عظيمه ه مردم ب عدم كشيد وه ايتالف ايشان رخت ب ظهور پيوست وه مسلمين ب

 هر روز دائره سلطنت او دست او را از تصرف ملك كوتاه ساختند و با او پيش آمدند و
914ما بعد تحكيمالسيF

ما حول آن براي  جز كوفه وه شدن گرفت تا آنكه در آخر ب تر تنگ 1
نفسانيه ايشان خللي نينداخت هر چند اين خللها در صفات كاملهء  ايشان صافي نماند و

بعد حضرت مرتضي چون معاويه بن  ليكن مقاصد خالفت علي وجهها متحقق نگشت و
فرقت جماعهء مسلمين و حصول پيوست ه اتفاق ناس بر وي ب ابي سفيان متمكن شد و

لوازم خالفت خاصه در وي متحقق نبود  از ميان برخاست وي سوابق اسالميه نداشت و
 يخفي پس خبر آنحضرت حق دورتر افتادند كما ال زاهان ديگر از مركبعد از آن بادش

 انقطاع خالفت خاصه منتظمه نافذه از اين جهت متحقق گشت.ه ب
آنكه او بر حق  اخبار فرمودند بمقتول شدن حضرت عثمان و اما آنكه آنحضرت

: فقال ،فِتُنة عن ابن عمر ذكر رسول اهللا«طرق بسيار ه خواهد بود پس ثابت است ب
ُقتَُل  915Fخرجه الرتمذيأ »َظلوَا  فيها هذا َُ

2. 

نُ  َ« ةَ  ََ ََ ِ نّ  َع�
َ
َ  ّ ِِ ثَُمانُ  يَا :قَاَل  اّل َ  لََعّل  إِنّهُ  َُ َّ َقّمُصَ   ا َراُ َكَ  فَإِنُ  قَِميًصا َُ

َ
 َعَ  َ

ُلَُعهُ  فَ َ  َخلُِعهِ 
َ
916Fخرجه الرتمذيأ »لَُهم ت

3.  

 َذَكرَ « :لفاظهم متقاربةٌ ألة وكعب بن عجرة ووعن مرة بن كعب وعبداهللا بن حوا

ِ  رَُسوُل  َّ َقّنعٌ  رَُجٌل  َ�َمرّ  َ�َقّرَ َها فِتُنَةً  ا ُسهُ  َُ
ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َرَ َّ ئِذٍ  َهَذا :ا ََ . الُُهَدى َعَ  يَُو

َُ  فََوَ�ٌُُت  َخُذ
َ
ُ  فَأ َِ ثَُمانَ  بَِضٌُ ِ  رَُسوَل  اُستَُقٌَلُُت  ُ�مّ  َُ َّ لفظ ابن  .»َهَذا  قَاَل  َهَذا ُقلُُت �َ  ا

                                           
رخ داد، هر يك از ايشان از طرف خود حكم مقرر نمود تا  بهبعد از جنگ صفين كه ميان علي و معوي -1

 گويند. مي آنها را حل نمايد. اين واقعه را تحكيممسائل اختالفي بين 
2- 
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917Fخرين قريباً منهآخرجه الرتمذي واحلاكم عن أماجة من حديث كعب بن عجرة و

ويف  .1

َفتنة قالوا فما يأمرنا قال علي�م  َ اخت  َ ستكون فتنة َاخت  « يب هريرةأحديث 

  .918F2»عثمان لإخار َصحابه َََ� َباْ

  .919F3»عليه نا صابرََ عهدا لإقد عهد  سول اهللان رإ« :ومن حديث عثامن يوم الدار

هُ « يب مويس لعثامنأويف حديث  تَّشُ َّنةِ  ََ
ُ
 .920F4»يُِصيٌُهُ  بَلَُوى َعَ  بِال

 رح إن قال رسول اهللا«اما تعيين زمان اين فتنه پس در حديث ابن مسعود آمده 
921Fسنة َث ث  سٌع ََ ،َث ث  ست ََ ،َث ث  خ  بعد سََل اإلس م

 يهلكوا فإن ،5
 ما ََ مض ما اهللا نب يا: عمر قال عَا فمٌع   ينهم مم يقم َِن ،هل  َن فمِيل
  .922F6»بق ما بل ال :قال ؟بق

ثين حضرت ثال خمس و هزيرا كه در سن ،مضمون اين حديث در خارج ظهور يافت و
ابي سفيان امر جهاد  باز در زمان معاويه بن و ،امرجهاد بر هم خورد عثمان مقتول شد و

 از آن تاريخ بعد هفتاد سال دولت بني اميه متالشي شد. قائم گشت و

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
تر روايات اين شك راوي است كه آن حضرت سي و پنج فرمودند يا سي و شش و يا سي و هفت، اما در بيش -5

چنين در بعضي روايات سي و سه و سي و چهار نيز آمده است. به هر حال اين سي و پنج آمده است، هم
حتمال دارد. احتمال اول اينكه اين مدت را از ابتداي هجرت بگيريم تا سال سي و پنج هجري حديث دو ا

كه در اين صورت خالفت علي مرتضي از اين  اند چنانچه شاه ولي اهللا صاحب اين احتمال را ترجيح داده
، مدت را اند رمودهمدت بيرون خواهد شد. احتمال دوم اين كه از آن وقتي كه رسول اكرم اين حديث را ايراد ف

كه  را نيز در بر خواهد گرفت اما با احاديثي كه در اين صورت خالفت علي مرتضي از آن وقت بگيريم
 اند در تعارض خواهد شد. ن كردهبيا آغاز فتنه را از شهادت عثمان

6- 
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من  ةومجاع ابن عمر :اما تعيين جهتي كه اين فتنه آنجا خواهد بود پس در حديث

  .923F1»الَيطان قرن يطلع حيث َن ههنا الفتنة إن َال« الصحابة وهذا حديث مستفيض

ي كه بعد مقتل حضرت عثمان پيدا شد همه در ها هدر خارج همچنان واقع شد فتن و
 آن شرقي مدينه است. عراق بوده است و

نُ « :خرج الرتمذيأ :صفت فتنه واما تعيين صورت و َفةَ  ََ َُ ََمانِ  بُِن  ُحَذ
ُ
نّ  ال

َ
 رَُسوَل  َ

 ِ َّ ى :قَاَل  ا ِ
ّ
ا ََُقتُلُوا َحّت  الّماَعةُ  ََُقومُ  الَ  �ِيَِدهِ  َ�ُفِس  ََاَ ََ ُ�مُ إِ َا ََ ُتَِ�ُ

َ
ت ُسيَافُِ�مُ  ََ

َ
 بِأ

َ�رَِث  اُرُ�مُ  ُ ُ�يَاُ�مُ  ََ 924Fهذا حديث حسن. »ِشَ

2. 

نَُصارِّى  َعُونٍ عن ابن « خرج امحدأو 
َ
نّ  اْ

َ
ثَُمانَ  َ ّفانَ  ُ�نَ  َُ نَُت  َهُل  َمُمُعو ٍ  ِالبُِن  قَاَل  ََ

َ
َ 

نُتَهٍ  ّما َُ ََ  �ِ َِ نَُ   بَلَ تََذرَ  ََ َُ ُعُذرِ  َ�ُعَض  فَا
ُ
ثَُمانُ  َ�َقاَل  ال َُ   ََ ُُ ََ  ِّ دُ  إِ

 َََحِفُظُت  َسِمُعُت  قَ
لَََُ   نّ  َسِمُعَت  َكَما ََ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ �ٌ  َسيُُقتَُل  :قَاَل  ا َِ

َ
ِى َ

ََ َ�نُ ََ  ٍ ََ نُ َُ  ِّ ِِ نَا ََ
َ
لَََُ   الَُمُقتُوُل  َ ََ 

َمرَ  تََل  إِّ�َما َُ َمرَ  ََ ِِنّهُ  ََاِحدٌ  َُ ّ  ُ�ُتََمعُ  ََ   .925F3»َعَ

ٍَ « بوعمرأوذكر  ُا  ان زرارةَ بن عمر خرجت َن  رؤ�اه فقال رَيت نارا الب ع ق

رض فحالت بَ� َ   ابن ل يقال ل عمرَ � يقول لظي لظي بصٌ� َاع� فقال اْ
َا الار ف� فتنة ي�ون بعدي قال ََا الفتنة يا رسول اهللا قال يقتل َ  يعٌ�ه  الب

 مؤَن عـ م ال -صابعهََخالف ب  -َتجرَن اختجار اطٌا  الرَس الاس اَاَهم َ�
ن َاَ ابن  ِ ر�ت ابن  ََ نه ُمٌن ان َّت َمميُئ ـماء ُم  الـمؤَن اح� َن الـال
 .926F4»ل ن اليدر�� فدعَ ر�ت  قال فا ع اهللا َ
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ابن « خرج احلاكم من حديثأفقد  :اما تعيين جمعي كه تهيج اين فتنه خواهند كرد

َعدحذا َممعو  رفعه  مدينة قال ـَما فتنة يقٌل َن الَ ر�م سٌع فت ي�ون َن بعدي 
 .927F1»مدينه َن قٌل طلحة َالز �ـالراَي فننت فتنة ال

يشان اباز آنحضرت بيان فرمودند كه جمعي كه خالفت ايشان منتظم شود بعد از  

 هريرة وابن يبأيف حديث اسامي ايشان چيست  منقطع گردد چند شخص خواهند بود و

َسٌِاَرؤ�ا رجل ر َ« عباس َعم    لإمماء لَاصً  َن ا ي فيها هلة ينطف سمنا 

ه خر ثم انقطع بالالث ثم َصل ل فعبا آخر ثم رجل آ َع  ثم رجل خذ به البأرض فاْ
  .928F2»ابت ء الالث الصدي  بما يدل ع

ََمِن  َعِن « خرج ابوداودأو
ُ
نُ  ال ِب  ََ

َ
  بَُ�َرةَ  َ

َ
ّ  نّ َ ِِ ََ  قَاَل  اّل نُ   يَُومٍ  َذا ى ََ

َ
نُُ�مُ  َرَ َِ 

نَا رَُجٌل  َ�َقاَل . ُرُؤَ�ا
َ
يُُت  َ

َ
نّ  َرَ

َ
َ�انًا َكأ نَ  نََزَل  َِ نَُت  فَُوِزنَُت  الّمَماءِ  َِ

َ
بُو َ

َ
نَُت  فَرُِجُحَت  بَُ�رٍ  َََ

َ
َ 

ِب 
َ
ِزنَ  بَُ�رٍ  بِأ َُ َمرُ  ََ بُو َُ

َ
ََ  بَُ�رٍ  َََ بُو فَرُِج

َ
ِزنَ  بَُ�رٍ  َ َُ َمرُ  ََ ثَُمانُ  َُ َُ ََ  ََ َمرُ  فَرُِج  ُرفِعَ  ُ�مّ  َُ

نَا الُِمَ�انُ  َُ
َ
َكَراِهيَةَ  فََرَ

ُ
ِ  رَُسولِ  ََُجهِ  ِف  ال َّ   .929F3»ا

نُ « :خرج ابوداودأو نّ  ُجنُُدٍ   بُِن  َسُمَرةَ  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَاَل  رَُج ً  َ َّ ِّ  ا يُُت  إِ

َ
نّ  َرَ

َ
 َ لًُوا َكأ

 َ
ّ
نَ  ُ ل بُو فََجاءَ  الّمَماءِ  َِ

َ
َخذَ  بَُ�رٍ  َ

َ
يَها فَأ َِ ً ا فََشَِ   بَِعَرا َمرُ  َجاءَ  ُ�مّ  َضِعيًفا ُشُ َخذَ  َُ

َ
 فَأ

يَها َِ ثَُمانُ  َجاءَ  ُ�مّ  يََضلّعَ  َحّت  فََشَِ   بَِعَرا َخذَ  َُ
َ
يَها فَأ َِ ّ  َجاءَ  ُ�مّ  يََضلّعَ  َحّت  فََشَِ   بَِعَرا  َعِ

َخذَ 
َ
يَهابَِعَرا فَأ َطُت  َِ ََ ََ  فَانُيَ نَُها َعلَيُهِ  ََاُ�تََض ءٌ  َِ   .930F4»َشُ

                                           
هاي شورشيان مطلع ساختند  نهتدر مكه رفته و ايشان را ف طلحه و زبير بعد از شهادت عثمان خدمت عائشه -1

چنين عائشه را آماده نمودند تا به بصره رفته و از محبوبيت و احترام خويش در بين آحاد مسلمانان براي و هم
 خاموشي فتنه استفاده نمايد.
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 أفاس الب فقال ٌا ل عراب ايِت  عراٌب البَب حثمة قال بايع ََعن سهل بن «
ُ
 ل

ب�ر فخرش  بوَفمأل فقال يقضي   عراب البفات اْ ؟جله َن يقضيهَان ات عليه 
عراب جله َن يقضيه فات اَْب ب�ر َا  تَن خبه فقال ارجع فاسال اَال ا َ
ل فقال يقضي  عمر فقال ا ل عراب سله َن بعد عمر فقال يقضي  فماَ  الب

 :جله َن يقضيه فقالَا عثمان  فمله ان ات عثمان فقال ٌا ل عراب ايت الب
َعمر َذا ات ا إ َعثمان َب ب�ر اجله    .931F1»تان يمَو فمُ ن استطعت إجله فَجله 

 :فقالوا ،اهللا رسول إل مصطل ـال بنو بعث� :قال ،َال  بن َ�  عن« خرج احلاكمأو

 ب�ر َب إل :فقال ،فمأله فأيَته :قال ؟بعدك صدقاينا ندفع َن إل اهللا رسول لا سل
 فأيَته ؟َن فإل حدث ب�ر بأب حدث فإن ،فمله إله ارجع :فقالوا ،فأخبيهم فأيَتهم
 ،حدث بعمر حدث فإن ،فمله إله ارجع :فقالوا ،فأخبيهم فأيَتهم عمر إل :فقال ،فمأله
 فإن ،فمله إله ارجع :فقالوا ،فأخبيهم فأيَتهم عثمان إل :فقال ،فمأله فأيَته ؟َن فإل
 ل�م فتٌا حدث بعثمان حدث إن :فقال ،فمأله فأيَته ؟َن فإل حدث بعثمان حدث
 .932F2»يٌا الهر
تألم خاطر  خبر دادند كه امت بر حضرت مرتضي جمع نه شود و آنحضرت باز

 َن: الب إل عهد ما إن :قال ا عن« خرج احلاكمأمبارك خود تقرير فرمودند 

  .933F3»بعده ب ستِدر اَْة

 بعدي ستلق إن  ََا :لع� الب قال :قال بعٌاس ابن عن« خرج احلاكمأو

  .934F4» ين  َن س َة   :قال ؟ ي� َن س َة   :قال جهدا
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نُ « يعيل خرج ابوأو ََ  ّ ِب  بُِن  َاِ
َ
ِ  رَُسوُل  بََُنََما :قَاَل  ،َطاِلٍ   َ َّ ُنُ  ،�ِيَِدي آِخذٌ  ا

َ
�ََ 

يََُنَا إِذُ  ،الَُمِدينَةِ  ِسَكِ   َ�ُعِض  ِ   َ�ُمِش 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقلُُت  ،َحِديَقةٍ  َعَ  َ َّ ا ا ُحَمنََها ََ

َ
 نُ َِ  َ

َّنةِ  ِ   لََ   :قَاَل  َحِديَقةٍ 
ُ
ُحَمنُ  ال

َ
نَُها َ ُخَرى َمَرُرنَا ُ�مّ  ،َِ

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�ُقلُُت  ،بِأ َّ ا ا ُحَمنََها ََ

َ
نُ  َ َِ 

َّنةِ  ِ   لََ   :قَاَل  ،َحِديَقةٍ 
ُ
ُحَمنُ  ال

َ
نَُها َ قُوُل  َذلَِ   ُكّ  ،َحَدايَِ   تَِمٌُعِ  َمَرُرنَا َحّت  ،َِ

َ
ا َ ََ  

َ
 ،ُحَمنََهاَ

َ�ُقوُل  َّنةِ  ِ   لََ   :ََ
ُ
ُحَمنُ  ال

َ
نَُها َ ُ  َخ  فَلَّما ،َِ

َ
تَنََقِ�  الّطِر�ُ   ل َُ ُجَهَش  ُ�مّ  ا

َ
 :قُلُُت  :قَاَل  ،بَاِكيًا َ

ِ  رَُسوَل  يَا َّ ا ا ٌُِكيَ   ََ ايِنُ  :قَاَل  ؟َُ َِ قَُوامٍ  ُصُدَرِ  ِ   َض
َ
ٌُُدََ�َها ال ،َ نُ  إِال لََ   َُ  :قَاَل  ،َ�ُعِدي َِ

ِ  رَُسوَل  يَا :قُلُُت  َّ ةٍ  ِ   ،ا ََ نُ  َس  ةٍ  ِ   :قَاَل  ؟ِ يِ�  َِ ََ نُ  َس    .935F1»َ يُِنَ   َِ

ِِنُ خره آ حديثا   عن ا« خرج امحدأو ُرَا ََ َّ الَ  َعِلّيا يَُؤ َراُ�مُ  ََ
ُ
َهُ  فَاِعِل َ  َ ُد ِ

َ
 َهاِ ياً  ت

ُخذُ  َمُهِديّا
ُ
 قال :قال سمرة بن جابر عن« :خرج الطرباينأو »ِقيمَ الُُمُمتَ  الّطِر�َ   بُِ�مُ  يَأ

 َن ليته هذا َن �ضو ة َهذه ،َقتول َِن  ممتخلف، مؤمر إن  :لع� اهللا رسول
 .»رَسه

 براي قعود از آن فتنه فرمودند ودر اين باب تأكيد تمام نمودند و باز آنحضرت

ِب  ُ�نَ  َسُعدَ «طع كنيد من حديث كمانها ق فرمودند كه شمشيرها را در آن فتنه بشكنيد وزه
َ
َ 

ّقاٍص  ثَُمانَ  فِتُنَةِ  ِعنُدَ  قَاَل  ََ ّفانَ  بُِن  َُ ُخَهدُ  ََ
َ
نّ  َ

َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ َقاِعدُ  فِتُنَةٌ  َستَُكونُ  إِّ�َها :قَاَل  ا

ُ
 ال

نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها َقايِمِ  َِ
ُ
َقايِمُ  ال

ُ
ال نَ  َخُ�ٌ  ََ نَ  َخُ�ٌ  ََالَُماِش  الَُماِش  َِ يَُت  قَاَل . الّماِع  َِ

َ
فََرَ
َ
 َ َخَل  إِنُ  َ

 ّ َُ  بََُِت  َعَ ّ  يََدهُ  فَََِم
َ
  .936F2»آَ مَ  َكبُِن  ُ�نُ  قَاَل  ِلَُقتُلَِ�  إِل

ِب « ومن حديث
َ
ّ  َعِن  ُموَس  َ ِِ نّهُ  اّل

َ
ِفتُنَةِ  ِف  قَاَل  َ

ُ
َا ال ّطُعوا قِِميُّ�مُ  ِ�يَها َكّتُ ََ ََ 

يَاَرُ�مُ  ِ�يَها َُ
َ
الَُزُموا َ ُجَواَ   ِ�يَها ََ

َ
ُ�ونُوا ُ�يُويُِ�مُ  َ   .937F3»آَ مَ  َكبُِن  ََ

مّ « ومن حديث
ُ
الٍِ   َ َُهِزّ�ةِ  ََ

ُ
ِ  رَُسوُل  َذَكرَ  قَالَُت  ال َّ  رَُسوَل  يَا قُلُُت  قَالَُت  َ�َقّرَ َها فِتُنَةً  ا
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 ِ َّ نُ  ا اِخََِتهِ  ِف  رَُجٌل  قَاَل  ِ�يَها اّلاِس  َخُ�ُ  ََ َ�ُعٌُدُ  َحّقَها يُؤَّ ى ََ ِس  آِخذٌ  ََرَُجٌل  َرّ هُ  ََ
ُ
 فَرَِسهِ  بَِرَ

يُف  ِ�ُ  َّ َعُد
ُ
يُفونَهُ  ال ِ�ُ ََ«938F1. 

ُهٌَانَ « ومن حديث
ُ
َفارِّى  َصيُِفّ  بُِن  َ ِِ

ُ
ّ  َجاءَ  قَالَُت  ال ِب  ُ�نُ  َعِ

َ
  َطاِلٍ   َ

َ
ِب  إِل
َ
  فََدَعهُ  َ

َ
 إِل

ُُرَِش 
ُ
َعهُ  ال ُ  َ�َقاَل  ََ

َ
ِب  ل
َ
ّمَ   ََاُ�نَ  َخِليِ�  إِنّ  َ ّ  َعِهدَ  ََ

َ
نُ  اّلاُس  اُختَلََف  إَِذا إِل

َ
ِذَ  َ

ّ
ت
َ
 َسيًُفا َ

نُ  َِ   ٍ ََ  .939F2»َخ

نّهُ  خٌا  بن االَر عن رسول اهللا« ومن حديث
َ
َقاِعدُ  فِتُنَةً  َذَكرَ  َ

ُ
نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها ال َِ 

َقايِمِ 
ُ
َقايِمُ  ال

ُ
نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها ََال نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها ََالَُماِش  ِش الَُما َِ َت  فَإِنُ   قَاَل . الّماِع  َِ

ُ
ُ َر�
َ
 َذاكَ  َ

ٌُدَ  فَُ�نُ  ََ  ِ َّ الَ   الَُمُقتُوَل  ا ٌُدَ  يَُ�نُ  ََ ََ  ِ َّ َقايَِل  ا
ُ
 .940F3»ال

مضطجع فيها خ� ـي�ون فتنة ال عٌدا� بن ممعو  عن رسول اهللا« ومن حديث

ماش خ� َن ـماش َالـقايم َالقايم خ� َن الَن القاعد َالقاعد فيها خ� َن ال
يام امرش ح  َذل  قال ذل   مجري قلت يا رسول اهللا ََتـالراك  َالراك  خ� َن ال

يأمر� ان ا ر�ت ذل  الزَان قال اكفف نفم  َ�دك  يأَن الرجل جلَمه قلت فٌمَ  ال
941Fاحلديث » خل  اركََ

4. 

 مظلمـال الليل قطع كأنها فت َهلت�م الاس َيها :قال هر�رة َب« ومن حديث 

 الر  َراء َن رجل َ غنمه رَس َن يأرل خاء صاح  ـ َنها قال ََ ـ فيها الاس َيها
 .942F5»سيفه َن يأرل فرسه بعنان آخذ
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ثم ي�ون فتنة  الَال انها ستكون فت َ ب ب�رة قال رسول اهللاَ« ومن حديث 

ماش فيها خ� َن الماع ـماش َالـ� َن الالقاعد فيها خ� َن القايم َالقايم فيها خ
ََ َفاذا نزلت  بله ََن كن ل غنم فليلح  بِنمه ََن كنت ل إن كن ل ابل فيلح  بال 

غنم َال  رَيت ان لم ي�ن ل ابل َالَرض فليلح  بارضه فقال ل رجل يا رسول اهللا َ
 ُِت اع الجا ثم قال هل بلا ان استط رٌض قال فليأخذ حجراً فليد  به ا سيفه ثم لنجُ َ
 .943F1»ثاث 

َّمدِ « ومن حديث ِ  رَُسوَل  يَا: قُلُُت : قَاَل  َمُملََمَة، بن ُُ َّ ُصنَعُ  َكيَُف ,  ا
َ
 اُختَلََف  إَِذا َ

ُُرشُ :"قَاَل  الُُمَصلّوَن؟،
َ
  تَِميُِفِ   ت

َ
َّرةِ  إِل

ُ
ُ َها ال َِ  َحّت  بََُتََ   يَُدُخُل  ُ�مّ  بِِه، َ�تَُضِ

ُ
ِنّيةٌ  يََ  يَأ ََ 

َُ  قَاِضيَةٌ 
َ
  .944F2»َخاِطئَةٌ  يَدٌ  َ

َُ َايل بن حجر « ومن حديث ِ  رَُسوَل  َحَضُ َّ قَدُ  ا َسهُ  َرَ�عَ  ََ
ُ
ُوَ  َرَ

َ
� ، ِ قَدُ  الَُمُشِ ََ 

هُ  ُه، إَِلُهِ  رَ ّ  ُ�مّ  َكِث�ٌ  َجُعٌ  َحَضَ ََتُُ�مُ :َ�َقاَل  بََصَ
َ
ِفَتُ  َ

ُ
دّ  ِلمِ الُُمظُ  اللّيُِل  َكِقَطعِ  ال ََ ُمَرَها فَ

َ
َ 

ٌَّحُه، َََعّجلَهُ  ََ ُ  قُلُُت  ََ
َ
نُ : ل َقُومِ  َ�ُ ِ  َِ

ُ
، رَُسوَل  يَا ال ِ َّ ا ا ََ ؟ ََ ِفَتُ

ُ
 اُختَلََف  ََايُِل،إَِذا يَا: قَاَل  ال

لُُهَما اإلُِس مِ  ِ   َسيَُفانِ  ِ
ََ َُ  .945F3»فَا

ه شان بعد فتنه بشريت حال اي خيريت حال مسلمين پيش از فتنه و باز آنحضرت
 :وجوه بسياره در اين باب استقصا نمودند ب افصح بيان افاده فرمودند و

ثََ ِ�  ُمٍ  ِلَ  اإلُِسَ مِ  َرَح يزَل « :دندمويكي آنكه فر ُهِلُكوا فَإِنُ   سنةً  ََ ِِيُل  ََ نُ  فََم ََ 
 .946F4»َهلََ   قَدُ 

ه ر اديان كلها بغلبه دين حق بو پس دوران رحي اسالم عبارت است از وجود جهاد 
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هالك لفظي است جامع جميع انواع شرور كه  و ،اجتماع جموع بر خير ايتالف نفوس و
 .وقوع فرقت است در ميان مسلمين عمدهء آن انقطاع جهاد و

  .947F1»بالَام مل ـَال مدينةـبال ال فة« :دوم در حديث ابي هريره آمده

 تت َن خرش نور َن مو اع رَيت: اهللا رسول قالعن عمر قال «مشكوة ـويف ال

 .948F2»بالَام استقر حت ساطعا رَس
ديگري  خالفت مسمي كردن وه يكي را ب دو قسم تقسيم نمودن وه پس رياست را ب

 َرحة خ فة ي�ون ثم َرحة نٌوة بدَ اْمر هذا إن « :تقدم من حديث ملك مع ماه را ب

َ  ﴿: مع قوله تعالي و 949F3»عضوضا ملن ي�ون ثم  ِ و � و  َِن  � َّ َّ  ْ دورا مۡ  ء ام  ْ  مِد�و ِمَورا  ِ  و 
� ٰ َّ ٰ ل َۡ  ِت َِ�  مۡ ت خۡ ل ي  ُو ّد  و .تغاير منزلتين تباين حالتين و دليل است بر لّدا .950F4]55النور: [ ﴾َِف 

من بعد هيچ بادشاهي  مدينه اقامت نمودند وه ثه بدر خارج چنان واقع شد كه خلفاي ثال
خواهي حديثي ديگر بشنو  مي تر شام را واضحاگر حال ملك  مدينه متوطن نگشت وه ب

يَُت  إَِذا َحَوالَةَ  اُ�نَ  يَا عن عٌدا� بن حوالة قال قال رسول اهللا«
َ
ِ َفَةَ  َرَ

ُ
 نََزلَِت  قَدُ  ال

رَُض 
َ
يَِت  َ�َقدُ  الُُمَقّدَسةَ  اْ

َ
ََ بُِل  الّزالَِزُل  َ

ُ
ُمورُ  ََال

ُ
ِعَظامُ  ََاْ

ُ
قَُرُ   ََالّماَعةُ  ال

َ
َ  

َ
نُ  اّلاِس  إِل َِ 

نُ  َهِذهِ  يَِدى ِسَ   َِ
ُ
 .951F5»َرَ

 رَُسوُل  َحّدَ�نَا قَاَل «خرج البغوي من حديث حذيفة أسوم نزع امانت از صدور رجال 

 ِ َّ يُُت  قَدُ  َحِدياَُ ِ  ا
َ
َحَدُهَما َرَ

َ
نَا َ

َ
ُ�تَِظرُ  َََ

َ
نّ  :َحّدَ�نَا اآلَخرَ  َ

َ
انَةَ  َ ََ

َ
 قُلُوِ   ِجُذرِ  ِف  نََزلَُت  اْ

ُقُرآنُ  نََزَل  ُ�مّ  الرَّجالِ 
ُ
نَ  َ�َعِلُموا ال ُقُرآنِ  َِ

ُ
نَ  َََعِلُموا ال نُ  َحّدَ�نَا ُ�مّ . الّمّنةِ  َِ انَةِ  َرفُعِ  ََ ََ

َ
 قَاَل  اْ

نَامُ  ةَ  الرُّجُل  ََ ََ انَةُ  َ�تُُقٌَُض  اّلُو ََ
َ
نُ  اْ ٌِهِ  َِ

ثَُرَها َ�يََظّل  قَلُ
َ
ثَُل  َ ِت  َِ

ُ
نَامُ  ُ�مّ  الَُو� ةَ  ََ ََ  َ�تُُقٌَُض  اّلُو
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انَةُ  ََ
َ
نُ  اْ ٌِهِ  َِ

ثَُرَها َ�يََظّل  قَلُ
َ
ثَُل  َ َُ  رُِجِلَ   َعَ  َ ُحرَُجتَهُ  َكَجُمرٍ  الَُمُجِل  َِ ا َ�َتَاهُ  َ�نَِف نُيَِبً َُ 

لَََُ   ءٌ  ِ�يهِ  ََ َخذَ  ُ�مّ  - َشُ
َ
َُ  - رُِجِلهِ  َعَ  فََدُحرََجهُ  َحًص  َ ٌِ ََ  اّلاُس  َ�يُُص  يََ�ا ُ  الَ  ُعونَ يَيٌََا

َحدٌ 
َ
انَةَ  يُؤَّ ى َ ََ

َ
َقاَل  َحّت  اْ يًنا رَُج ً  فَُ نٍ  بَِ�  ِف  إِنّ  َُ َِ

َ
َقاَل  َحّت . َ ا لِلرُّجِل  َُ هُ  ََ ُجَ�َ

َ
ا َ ََ 

ُهَرفَهُ 
َ
ا َ َقلَهُ  ََ َُ

َ
ا َ ََ ثَُقاُل  قَلٌُِهِ  ِف  ََ ٌّةٍ  َِ نُ  َح نُ  َخرَُ لٍ  َِ لََقدُ . إِيَمانٍ  َِ َت  ََ

َ
َ  ّ انٌ  َعَ ََ ا َز ََ بَاِل  ََ

ُ
َ 

يُّ�مُ 
َ
ُعُت  َ ََ ّ  لََ�ُّ نّهُ  ُمُمِلًما َكنَ  لَِئُ  بَا لَِئُ  ِ ينُهُ  َعَ اِ�ّيا َكنَ  ََ َُ  نَُصَ

َ
ُهوِ يّا َ ّ  لََ�ُّ نّهُ  ََ  َعَ

يهِ  َِ ا َسا َّ
َ
َُومَ  َََ

ُ
بَايِعَ  ُكنُُت  َ�َما ال

ُ
نُُ�مُ  ْ فُ َ  فَُ نًا إِالّ  َِ  .952F1»نًاََ

شك نيست كه مشاهده كردن حذيفه اختالل امانت را بعد همين فتنه مستطيره بوده  
 است.

  خطٌة «آثار سلف صالح  و چهارم ظهور كذب خصوصاً در حديث آنحضرت
 يفَوا ثم يلونهم اَين ثم يلونهم اَين ثم بأصحاب ََصي�م بالابية عن الب عمر

  .953F2»�ميَهد َال الَاهد َ�َهد متحلف� َال الرجل ُلف حت الكذ 

نُ « خرج مسلمأ ِب  ََ
َ
نُ  ُهَر�َُرةَ  َ ِ  رَُسولِ  ََ َّ نّهُ  ا

َ
ِت  آِخرِ  ِف  َسيَُكونُ  :قَاَل  َ َّ

ُ
نَاٌس  َ

ُ
َ 

َّدثُونَُ�مُ  ا ُُ ُ�تُمُ  �َُمَمُعوا لَمُ  ََ
َ
الَ  َ ِِيّاُهمُ  فَإِيّاُ�مُ  آبَاُؤُ�مُ  ََ ََ«954F3.  

نُ « خرج مسلمأو ُ�ٌ  َجاءَ  قَاَل  ِهدٍ ُ�َا ََ ََ ُ َعَدَِّى  ت
ُ
  ال

َ
ٌّاٍس  ابُِن  إِل َّدُث  فََجَعَل  ََ �َُقوُل  ُُ ََ 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ا َّ ٌّاٍس  اُ�نُ  فََجَعَل  ا َذنُ  الَ  ََ
ُ
الَ  ِلَِديِثهِ  يَأ نُُظرُ  ََ  يَا َ�َقاَل  إَِلُهِ  ََ

ٌّاٍس  اُ�نَ  ا ََ َراكَ  الَ  ِل  ََ
َ
َ  َ َحّدثَُ   ِلَِديِث  ُمَمعُ �

ُ
نُ  َ ِ  رَُسولِ  ََ َّ الَ  ا  اُ�نُ  َ�َقاَل . �َُمَمعُ  ََ

ٌّاٍس  ُقوُل  رَُج ً  َسِمُعنَا إَِذا َمّرةً  ُكّنا إِنّا ََ ِ  رَُسوُل  قَاَل  ََ َّ بَُصاُرنَا اُ�تََدَريُهُ  ا
َ
يُنَا َ َِ ُص

َ
 إَِلُهِ  َََ

لُوَل  الّصُعَ   اّلاُس  َرِ�َ   فَلَّما بِءَذانِنَا َّ ا ُخذُ  لَمُ  ََ
ُ
نَ  نَأ ا إِالّ  اّلاِس  َِ   .955F4»َ�ُعرُِ   ََ
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صدق وصف نموده است پيش  امانت وه شك نيست كه اول عصر ابن عباس كه ب و
وصف ركبوا الصعب والذلول بيان كرده است بعد ه آخر آن كه ب از اين فتنه بوده است و
راق شيوع يافت در احاديث حضرت مرتضي اكثر اين كذب در ع وقوع اين فتنه است و

 .مرفوعها وموقوفها

نُ «خرج مسلم أ ِب  ََ
َ
ُحَدثُوا لَّما قَاَل  إُِسَحاَ   َ

َ
ُخيَاءَ  يِلَُ   َ

َ
ّ  َ�ُعدَ  اْ نُ  رَُجٌل  قَاَل  َعِ َِ 

ُصَحاِ  
َ
َ  ّ ُ  قَايَلَُهمُ  َعِ َّ ّى  ا

َ
َا ِعلُمٍ  َ فَُمُد

َ
َ«956F1. 

ّياٍش  اُ�نَ ب ب�ر َعن « خرج مسلمأو َ�ةَ  قَاَل َسِمُعُت   ََ ِِ ُقوُل  الُُم  يَُصُدُ   يَُ�نُ  لَمُ  ََ

ّ  َعَ  َِديِث  ِف  َعِ
ُ
نُهُ  ال نُ  إِالّ  ََ ُصَحاِ   َِ

َ
ٌُدِ  َ ََ  ِ َّ   .957F2»َمُمُعو ٍ  بُِن  ا

ِب  ابُِن  َعِن « خرج مسلمأو
َ
  َكتٌَُُت  قَاَل  ُملَيَُكةَ  َ

َ
ٌّاٍس  ابُِن  إِل ََ  ُ

ُ
ل
َ
ُسأ
َ
نُ  َ

َ
 ِل  تَُ  يَ�ُ  َ

ُ�ُِف  ِكتَابًا ََ  �ّ ٌ  َ�َقاَل . ََ
َ
ل ََ  ٌَ نَا نَاِص

َ
ُختَارُ  َ

َ
َ  ُ

َ
ُمورَ  ل

ُ
ُخِف  اُخِتيَاًرا اْ

ُ
نُهُ  َََ  بَِقَضاءِ  فََدَع  قَاَل . ََ

 ّ نُهُ  يَُ�تُُ   فََجَعَل  َعِ ُخيَاءَ  َِ
َ
َ�ُمرّ  َ ءُ  بِهِ  ََ ِ  َ�يَُقوُل  الّشُ َّ ا ا ََ ّ  بَِهَذا قََض  ََ نُ  إِالّ  َعِ

َ
 يَُ�ونَ  َ

   .958F3»َضّل 

نُ « خرج مسلمأ ِتَ  قَاَل  َطاٍَُس  ََ
ُ
ٌّاٍس  اُ�نُ  َ ّ  قََضاءُ  ِ�يهِ  بِِ�تَاٍ   ََ . قَُدرَ  إِالّ  َ�َمَحاهُ  َعِ

َخارَ 
َ
يََُنَةَ  ُ�نُ  ُسُفيَانُ  َََ   .959F4»بِِذَراِعهِ  َُ

ٌُدِ  ُ�نَ  َسالِمَ عن « خرج مسلمأو ََ  ِ َّ َمرَ  بُِن  ا ُقوُل  َُ ُهَل  يَا ََ
َ
ِعَرا ِ  َ

ُ
ا ال لَُ�مُ  ََ

َ
ُسأ
َ
 َعِن  َ

َ�ةِ  ِِ ُرَكٌَُ�مُ  الّص
َ
ِب  َسِمُعُت  لِلَُكٌَِ�ةِ  َََ

َ
ٌُدَ  َ ََ  ِ َّ َمرَ  ُ�نَ  ا ُقوُل  َُ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  ََ َّ ُقوُل  ا ََ: 

ِفتُنَةَ  إِنّ 
ُ
ءُ  ال َِ نُ  يَ  . ُهنَا َها َِ

َ
أ ََ َُ
َ
ُوَ  �ِيَِدهِ  َََ

َ
ُطلُعُ  َحيُُث  نُ َِ  الَُمُشِ ِ  � يَُطانِ  قَُرنَا ََ َّ ُ�تُمُ . ال

َ
َََ 
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ِِّ�َما َ�ُعٍض  ِرقَاَ   َ�ُعُضُ�مُ  يَُضُِ   تََل  ََ ِى ُموَس  ََ
ّ
تََل  اَ نُ  ََ   فِرَُعُونَ  آلِ  َِ

ً
ُ  َ�َقاَل  َخَطأ َّ  :ا

﴿ َۡ ت  د ّجيۡ  اَٗ � فۡ  ت  و �   � ٰ مِّ لۡ � مِن   ك  َ  ٰ  غ  َّ ت  تورنٗ  ك  و �   .960F1»]40[طه:  ﴾ا�و
وفه كه در حفظ احاديث حضرت امثال او از علماي ك لهذا ابوسحق سبيعي و و

كردند از لشكريان حضرت مرتضي بلكه از  نمي جد بليغ دارند اخذ حديث مرتضي
نمودند  نمي سبب بعينه اهل مدينه از اهل عراق اخذاللهذا  اصحاب عبداهللا بن مسعود و
جهت آنست كه قبل ه اين همه ب خرنا وآهم لنا فال يأخذ عنقال مالك لم يأخذ عنهم او

جمع احاديث س راه پينبغي  علي ما تضبط احوال روا يز رجال وير نه شد تمبالد ميس
فتواهاي ايشان  حديث اهل مدينه وه ب ترك آن احاديث نمودند بالمره و احتياط گرفتند و

در  مجموع گشت وامام احمد پيدا شدند احاديث بالد  اكتفا كردند چون امام شافعي و
 شرط اتصال وه بحث احوال رواة متمكن شدند پس حديث ثقاة ضابطين اخذ نمودند ب

جميع اهل حديث  مبهمين ترك كردند و ن وياخبار متهم احاديث مرسله و تسميه رواة و
 اهل راي از هم ممتاز شدند. مين سبب اهل حديث وه به همان راه اختيار نمودند و
اكتفاء بر  جويد قرآن زياده از آنچه بر زبان عرب جاري بود وپنجم تعمق مردم در ت

 علينا خرشَ  :قال باهللا عٌد بن ابرعن « :خرج ابوداودأعدم تفقه در آن  قراءت و

  َ�ن اهللا رسوُل 
ُ
ْعَرابّ  َفينا ،الُقرآنَ  نُقَرَ  ََسيجءُ  ،َحَمنٌ  فّ   ،اقرءَا :فقال ،َالعجِ�ّ  ا

تَعّجلونهُ  ،الِقُد ُ  قامُ يُ  كما يُقيمونهُ  َقوامٌ    .961F2»يتأّجلُونَهُ  َال ََ

نُ « خرج ابوداودأو ِ  رَُسوُل  َعلَيُنَا َخَرشَ  قَاَل  الّماِعِدىّ  َسُعدٍ  بُِن  َسُهلِ  ََ َّ ا ا ًَ ُنُ  يَُو
َ
� ََ 

َُمدُ  :َ�َقاَل  َ�ُقَتِئُ 
ُ
ِ  ال ّ ِ  ِكتَاُ   َِ َّ ِ�يُ�مُ  ََاِحدٌ  ا ُحَرُ  ََ

َ
ِ�يُ�مُ  اْ ََ  

َ
ِ�يُ�مُ  ُ�يَُض اْ ُسوَ ُ  ََ

َ
 اْ

َهُ  ٌَُل  اقَُرُء نُ  ََ
َ
هُ  َ

َ
ُقَرَ قَُوامٌ  ََ
َ
َقّومُ  َكَما يُِقيُمونَهُ  َ تََعّجُل  الّمُهمُ  َُ ُجَرهُ  ََ

َ
الَ  َ ّجلُهُ  ََ

َ
تَأ ََ«962F3.  
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 كث� ،قراؤه قليل زَان   إن  :إل�مان قال ممعو  بن اهللا عٌدعن « خرج البغويأو

َ  فيه ُفظ ،فقهاؤه  ،يعطي َن كث� ،�مأل َن قليل ،حرَفه فيه َ�ضيع ،القرآن حد
 ع َسيأت ،َهوايهم قٌل بأعمامم فيه يٌدَن ،الطٌة فيه َ�قصَن ،فيه الص ة يطيلون
َ ه َ�ضيع ،القرآن حرَ  فيه ُفظ ،فقهاؤه قليل ،قراؤه كث� زَان الاس  َن كث� حد
 قٌل َهواءهم يٌدَن الص ة فيه َنَ�قص ،الطٌة فيه يطيلون يعطي َن قليل ،�مأل

 .963F1»َعمامم

قالت  لعن ع�َة« خرج الدارميأ :ششم تعمق مردم در تاويالت متشابه قرآن 

ر  ﴿ :ي  رسول اهللا ِيٓ � هو ل   َّ نز 
 
َ يۡ  أ ٰ لۡ � ك  ِ  ٰ  هو ِمدۡ  ب  ِك�  ۡ  تٞ ء ا�  ٰ ّه  � مه  هونّ  ٌت ك 

و
ٰ لۡ � أ  بِ ِك� 

رو   َ
و
أ ٰ  و  ت �  ٰ مو ذا رَيتم اَين بيٌعون َا �َابه َنه إقال رسول اهللا   .]7: عمران آل[ ﴾تٞ ُِ� 

  .964F2»فاحذرَهم

نُ « خرج الدارميأو نّ  :�ََمارٍ  بُِن  ُسلَيَُمانَ  ََ
َ
َقاُل  رَُج ً  َ َُ  ُ

َ
ٌِيغٌ  ل  فََجَعَل  ،الَُمِدينَةَ  قَِدمَ  َص

ُل 
َ
نُ  �َُمأ ابِهِ  ََ ََ يَ ُقُرآنِ  َُ

ُ
رَُسَل  ،ال

َ
َمرُ  إَِلُهِ  فَأ قَدُ  َُ عَ  ََ

َ
ُ  دّ َ

َ
نُ  :َ�َقاَل  ،الُّخِل  َعَراِج َ  ل نَُت؟ ََ

َ
َ 

نَا :قَاَل 
َ
ٌُدُ  َ ََ  ِ َّ ٌِيغٌ  ا َخذَ . َص

َ
َمرُ  فَأ نُ  ُعرُُجوناً  َُ َعَراِج ِ  يِلَُ   َِ

ُ
َ هُ  ال قَاَل  فََضَ نَا :ََ

َ
ٌُدُ  َ ََ  ِ َّ  ا

َمرُ  ُ  فََجَعَل . َُ
َ
َ  َحّت  َضُ اً  ل ِِ ُسهُ  َ 

ُ
َِ  يَا :َ�َقاَل  ،َرَ

َ
ِن َ  �َ َ َِ ى َذَهَ   قَدُ  َحُمٌَُ   الُُمُؤ ِ

ّ
 ُكنُُت  اَ

ِجدُ 
َ
ِس  ِف  َ

ُ
 .965F3»َرَ

نُ «خرج الدارمي أو َمرَ  ََ َخجّ  بُِن  َُ
َ
نّ  اْ

َ
َمرَ  َ َّطاِ   ُ�نَ  َُ

ُ
ِت  إِنّهُ  :قَاَل  ال

ُ
 نَاٌس  َسيَأ

َِ  ُ�َاِ لُونَُ�مُ  ٌَُها َُ ِ ُقُرآنِ  ت
ُ
ُص  فَإِنّ  ،بِالّمَنِ  فَُخُذَُهمُ  ال

َ
ُعلَمُ  الّمَنِ  َحاَ  َ

َ
ِ  بِِ�تَاِ   َ َّ  .966F4»ا
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 ر مفروضه كه هنوز واقع نشده است وتكلم بر صو هفتم تعمق مردم در مسائل فقهيه و
سابق از فتوي  غير مباالت وه اسراع فقهاء در فتوي ب داشتند و نمي سابق اين معني را جائز

ُمٍرَ ُ�نَ  ََُهَ  عن « خرج الدارميأهيبت بسيار ميخوردند  ََ  ّ َِ َُم
ُ
نّ  َحّدثَهُ  ال

َ
َ  ّ ِِ

 الّ

َِلّيةِ  ََُعَجلُوا الَ : قَاَل 
ُ
ٌَُل  بِال ٌَُل  ََُعَجلُوَها الَ  إِنُ  فَإِنُّ�مُ  ،نُُزَلَِها ََ نَُفّ   الَ  نُُزَلَِها ََ  الُُمُمِلُمونَ  ََ

ِ�يِهمُ  نُ  نََزلَُت  ِ�َ  إَِذا ََ ّ�َ   قَاَل  إَِذا ََ ِِ  ،ََُسّد َ  َُ ُتَِلُف  ََُعَجلُوَها إِنُ  نُّ�مُ ََ
َ
ُهَواءُ  بُِ�مُ  ت

َ
 اْ

ُخُذَا
ُ
َخارَ . َََهَكَذا َهَكَذا َ�تَأ

َ
نُ  يََديُهِ  َ�ُ َ  َََ ََ نُ  يَِميِنهِ  ََ ََ   .967F1»ِخَماِلِ  ََ

نُ « خرج الدارميأ َمرُ  قَاَل  قَاَل  َطاٍَُس  ََ َحّرشُ  الُِمنَُبِ  َعَ  َُ
ُ
َ  ِ َّ َل  رَُجٍل  َعَ  بِا

َ
ّما َسأ  لَمُ  ََ

َ  فَإِنّ  يَُ�نُ  َّ ا َ�ّ َ  قَدُ  ا   .968F2»َكيِنٌ  ُهوَ  ََ

َمرَ  ابُِن عن « خرج الدارميأو َُ  ُ
َ
ل
َ
نُ  فََمأ ءٍ  ََ ُ رِى الَ  َشُ

َ
ا َ ُ  َ�َقاَل  ،ُهوَ  ََ

َ
َمرَ  اُ�نُ  ل  الَ  :َُ

ُل 
َ
ّما �َُمأ ِّ  ،يَُ�نُ  لَمُ  ََ َمرَ  َسِمُعُت  فَإِ َّطاِ   ُ�نَ  َُ

ُ
نُ  يَلَُعنُ  ال َل  ََ

َ
ّما َسأ   .969F3»يَُ�نُ  لَمُ  ََ

نَا :قَاَل  الّزُهرِّى  َعِن « خرج الدارميأو َِ نّ  بَلَ
َ
نَُصارِّى  ثَابٍِت  ُ�نَ  َز�ُدَ  َ

َ
ُقوُل  َكنَ  اْ  إَِذا ََ

ُمرِ  َعِن  ُسئَِل 
َ
َرانَ  :اْ

َ
ى ِ�يهِ  َحّدَث  َكنَ  قَدُ  َ�َعمُ  قَالُوا فَإِنُ  َهَذا؟ َ ِ

ّ
ُعلَمُ  بِاَ ََ  ِ

ّ
ِِنُ  ،يََرى ىََاَ ََ 

َهُ  :قَاَل  يَُ�نُ  لَمُ  قَالُوا   .970F4»يَُ�ونَ  َحّت  فََذُر

نُ « :خرج الدارميأو ّمارُ  ُسئَِل  :قَاَل الَعب َعِمرٍ  ََ نُ  يَاِهٍ  ُ�نُ  ََ لَةٍ  ََ
َ
 َهُل  :َ�َقاَل  َمُمأ

َ  َكنَ  فَإَِذا ،يَُ�ونَ  َحّت  َ ُعونَا :قَاَل . الَ  :قَالُوا َ�ُعُد؟ َهَذا َكنَ 
َ
ُمنَاَهات  .971F5»لَُ�مُ  َّ

نُ « خرج الدارميأو  ََ  ٍ َ ُمِش  ُكنُُت  :قَاَل  َمُتُ
َ
عَ  َ َبّ  ََ

ُ
ّماهُ  يَا :َ�ًت  َ�َقاَل  َكُعٍ   بُِن  َ ََ 

َ�َذا َكَذا ِخ  اُ�نَ  يَا :قَاَل . ََ
َ
ُعِفنَا :قَاَل . الَ  :قَاَل  َهَذا؟ َكنَ  َ

َ
  .972F1»يَُ�ونَ  َحّت  فَأ
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ا :قَاَل جٌ� قال  عن سعيد بن« خرج الدارميأو يُُت  ََ
َ
نُ  َخُ�اً  َكنُوا قَُوَاً  َرَ ُصَحاِ   َِ

َ
َ 

ِ  رَُسولِ  َّ ا ا لُوهُ  ََ
َ
نُ  إِالّ  َسأ ةَ  ثََ َث  ََ لَةً  َعَشَ

َ
ٌَِض  َحّت  َمُمأ

ُقُرآنِ  ِف  ُكُّهنّ  ،قُ
ُ
نُُهنّ  ال َِ 

نِ  َورن ك   ٔ  � ۡ� ﴿  ِ � ُۡ ّّ امِ ۡ�  � رِ ُ � ۡ� ﴿ ].217: ة[البقر ﴾ر  نِ  َورن ك   ٔ  و   ِ � ۡ يِض ُ ِِ    ].222: ة[البقر ﴾م 

ا :قَاَل  لُونَ  َكنُوا ََ
َ
ّما إِالّ  �َُمأ نَُفُعُهمُ  ََ ََ«973F2. 

ٌَاَ ةَ عن « خرج الدارميأو ةٍ  َعِن  ََُسئَِل  �َُسّ  ُ�نَ  َُ
َ
ايَُت  اُمَرَ عَ  ََ ِ�ّ  لََها لَََُ   قَُومٍ  ََ ََ، 

ُت  :َ�َقاَل 
ُ
ُ َر�
َ
قَُواَاً  َ

َ
ا َ ّدُ َنَ  َكنُوا ََ ََ ُ ِديَدُ�مُ  � َُ َ الَ  � لُونَ  ََ

َ
 .974F3»َمَمايِلَُ�مُ  �َُمأ

نُ « خرج الدارميأو َطاءِ  ََ ٌُدَ  َسِمُعُت  قَاَل  الّمايِِ   بُِن  ََ ِب  ُ�نَ  الرُّحَِن  ََ
َ
ُقوُل  َلَُ�  َ ََ: 

ُت  لََقدُ 
ُ
ُ َر�
َ
�نَ  الَُمُمِجدِ  َهَذا ِف  َ ايَةً  ِعُشِ َِ نَ  ََ نَُصارِ  َِ

َ
ا اْ ََ نُهُ  ََ َحدٌ  مُ َِ

َ
َّدُث  َ  إِالّ  ِبَِديٍث  ُُ

نّ  ََ ّ 
َ
َخاهُ  َ

َ
َِديَث  َكَفاهُ  َ

ُ
ُل  ََالَ  ،ال

َ
نُ  �ُُمأ نّ  ََ ّ  إِالّ  ُ�تُيَا ََ

َ
َخاهُ  َ

َ
ُفتُيَا َكَفاهُ  َ

ُ
 .975F4»ال

نُ « خرج الدارميأو ََ  َ َُ ُت  :قَاَل  َ ا
ُ
ل
َ
ّ  َسأ ِِ ُع

َّ  :قَاَل  ؟ُسئِلُتُمُ  إَِذا يَُصنَُعونَ  ُكنُتُمُ  َكيَُف  ال

ٌِ�ِ  َعَ  َ
ُ
ُعَت  ال ََ ٌِهِ  قَاَل  الرُّجُل  ُسئَِل  إَِذا َكنَ  ،ََ فُِتِهمُ  لَِصاِح

َ
  يَرُِجعَ  َحّت  يََزاُل  فَ َ  ،َ

َ
لِ  إِل َّ

َ
  .976F5»اْ

َعالِمَ  إِنّ  :قَاَل  الُُمنَُكِدرِ  ابُِن  َعِن « خرج الدارميأو
ُ
ِ  َ�ُ َ  ِ�يَما يَُدُخُل  ال َّ  هِ ِعٌَا ِ  ََ َُ َ  ا

  .977F6»الَُمُخَرشَ  ِلَُفِمهِ  فَلُيَُطلُُ  

نُ « :خرج الدارميأو ُخَرشَ  :قَاَل  ِمُمَعرٍ  ََ
َ
َ  ّ

َ
ُعنُ  إِل ٌُدِ  ُ�نُ  ََ  ِل  فََحلََف  ِكتَاباً  الرُّحَِن  ََ

 ِ َّ ُّ  إِنّهُ  بِا �ِيهِ  َخ
َ
ٌُدُ  َقاَل  ِ�يهِ  فَإَِذا ،َ ََ  ِ َّ ى :ا ِ

ّ
َ  الَ  ََاَ

َ
ا ُهوَ  إِالّ  إِل يُُت  ََ

َ
َحداً  َرَ

َ
َخدّ  َكنَ  َ

َ
 َعَ  َ
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978Fالُُمتَنَّطِع َ 

نُ  1 ِ  رَُسولِ  َِ َّ ا ا ََ يُُت  ََ
َ
َحداً  َرَ

َ
َخدّ  َكنَ  َ

َ
نُ  َعلَيُِهمُ  َ ِب  َِ

َ
ِّ  ،بَُ�رٍ  َ ِِ رَى ََ

َ
َمرَ  ْ َُ 

َخدّ  َكنَ 
َ
َُ  َعلَيُِهمُ  َخُوفاً  َ

َ
 .979F2» لَُهمُ  َ

ن خلق اهللا وآن معني در نكه گويند مهشتم فاش شدن سواالت مردم در الهيات تا آ

َّمدِ « خرج مسلم من حديثأزمان ابوهريره متحقق شد  نُ  ِسِ��نَ  بُِن  ُُ ِب  ََ
َ
 َعِن  ُهَر�َُرةَ  َ

 ّ ِِ لُونَُ�مُ  اّلاُس  يََزاُل  الَ  :قَاَل  اّل
َ
ِعلُمِ  َعِن  �َُمأ

ُ
ُقولُوا َحّت  ال ُ  َهَذا ََ َّ  َخلََ   َ�َمنُ  َخلََقنَا ا

 َ َّ ُ  َصَدَ   َ�َقاَل  رَُجٍل  �ِيَدِ  آِخذٌ  ََُهوَ  قَاَل . ا َّ ُ  ا
ُ
لَِ�  قَدُ  ََرَُسول

َ
َُ . الّاِلُث  َََهَذا اُ�نَانِ  َسأ

َ
 قَاَل  َ

لَِ� 
َ
ِِ  َََهَذا ََاِحدٌ  َسأ  .980F3»الّا

نُ « يب سلمةأخرج مسلم من حديث أو ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  ِل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ  يََزالُونَ  الَ  :ا

لُونََ  
َ
بَا يَا �َُمأ

َ
ُقولُوا َحّت  ُهَر�َُرةَ  َ ُ  َهَذا ََ َّ َ  َخلََ   َ�َمنُ  ا َّ نَا َ�ٌََُنَا قَاَل  ا

َ
ِِ  إِذُ  الَُمُمِجدِ  ِف  َ  َجاَء

نَ  نَاٌس  ُعَراِ   َِ
َ
بَا يَا َ�َقالُوا اْ

َ
ُ  َهَذا ُهَر�َُرةَ  َ َّ َ  َخلََ   َ�َمنُ  ا َّ َخذَ  قَاَل  ا

َ
 بَِ�ّفهِ  َحًص  فَأ

اُهمُ  ََ  .981F4»َخِليِ�  َصَدَ   قُوُموا قُوُموا قَاَل  ُ�مّ  فََر
روايت آن از اهل كتاب وآن اول علم بيگانه است  نهم فاش شدن اخبار بني اسرائيل و

نُ «خرج الدارمي أكه با علوم دينيه مختلط شد  نّ  :َجابِرٍ  ََ
َ
َمرَ  َ َّطـاِ   ُ�ـنَ  َُ

ُ
َت  ال

َ
 رَُسـوَل  َ

 ِ َّ نَ  بِنُُمَخةٍ  ا ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقاَل  اّلُوَراةِ  َِ َّ نَ  �ُُمَخةٌ  َهِذهِ  ا   فََجَعـَل  فََمَكَت  .اّلُوَراةِ  َِ
ُ
ُقـَرَ ََ 

ََُجهُ  ِ  رَُسولِ  ََ َّ ّ�ُ  ا َِ تَ بُو َ�َقاَل  ،ََ
َ
ا ،الَّواِكُ  ثَِ�لَتَُ   :بَُ�رٍ  َ ََ

َ
ا يََرى َ ِ  رَُسولِ  بِوَُجهِ  ََ َّ  ؟ا

َمرُ  َظرَ َ�نَ  َُ  
َ
ِ  رَُسولِ  ََُجهِ  إِل َّ ُعوذُ  :َ�َقاَل  ا

َ
َ  ِ َّ ـنُ  بِا ِ  َغَضـِ   َِ َّ ـنُ  ا َِ  ،رَُسـوِلِ  َغَضـِ   ََ

ِ  رَِضينَا َّ ِِّيا ََ ُِمَحّمدٍ  ِ يناً  ََ ِاإلُِسَ مِ  َرّ ا بِا
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . نَ َّ ى :ا ِ

ّ
َّمدٍ  َ�ُفُ   ََاَ  لَوُ  �ِيَِدهِ  ُُ

ٌََُّعتُُموهُ  ُموَس  لَُ�مُ  َدابَ  ِِ  فَا ُمو
تُ
ُ
يََر� نُ  لََضلَلُتُمُ  ََ ِِيِل  َسَواءِ  ََ لَوُ  ،الّم ُ رَكَ  َحّيا َكنَ  ََ

َ
 ُ�ٌُـّوِ�  َََ

                                           
 زنند. مي كساني كه زياد حرف -1
2- 
3- 
4- 



 313  فصل پنجم

 

ٌَََّعِ�   .982F1»َال

ٌُدَ عن « خرج البخاريأو ََ  ِ َّ ٌّاٍس  ُ�نَ  ا ُعَشَ  يَا قَاَل  َناه ََ لُونَ  َكيَُف  الُُمُمِلِم َ  ََ
َ
 �َُمأ

ُهَل 
َ
ِكتَاِ   َ

ُ
نُ  ال ءٍ  ََ ِ�تَابُُ�مُ  َشُ ى ََ ِ

ّ
نَُزَل  اَ

َ
َ  ُ َّ ِِيُّ�مُ  َعَ  ا

ُحَدُث  نَ
َ
ُخٌَارِ  َ

َ
ِ  اْ َّ ًُضا بِا َُ 

ُ   لَمُ  ََ ُ قَدُ  � ُ  َحّدثَُ�مُ  ََ َّ نّ  ا
َ
ُهَل  َ

َ
ِكتَاِ   َ

ُ
نُ  بَّدلُوا قَدُ  ال ِ  ُكتُِ   َِ َّ َ�ّ�َُا ا يُدِ  فََكتٌَُوا ََ

َ
 ،يِهمُ بِأ

نُ  ُهوَ  قَالُوا ِ  ِعنُدِ  َِ َّ َتَُا .ا َُ ََ  ،قَِلي ً  َ�َمنًا بَِذلَِ   ِلََ
َ
نَُهاُ�مُ  الَ  َ ا ََ نَ  َجاَءُ�مُ  ََ ِعلُمِ  َِ

ُ
نُ  ال ََ 

َلِِهمُ 
َ
ِ  فَ َ  ،َمُمأ َّ ا ا ََ نَا ََ َُ

َ
نُُهمُ  رَُج ً  َرَ لُُ�مُ  َِ

َ
ِى َعِن  �َُمأ

ّ
نُِزَل  اَ

ُ
 .983F2»َعلَيُُ�مُ  َ

التزام مستحبات  ثوره وأزياده بر سنت م احزاب به نيت تقرب الي اهللا د ودهم اورا

عن « خرج الدارميأآن ه ظهور دواعي نفس در دعوت مردمان ب مانند التزام واجبات و

ُمُرَنا خبَقال مٌارك ـال�م بن ال ََ  ُ�نُ  ََ ُ ِب  َسِمُعُت  قَاَل  َُ
َ
َّدُث  َ نُ  ُُ �ِيهِ  ََ

َ
 ُكّنا :قَاَل  َ

 ُ
َ
ٌُدِ  بَاِ   َعَ  ِلُ  � ََ  ِ َّ ٌَُل  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا َداةِ  َصَ ةِ  ََ َِ

ُ
َُنَا َخَرشَ  فَإَِذا ،ال ََ َعهُ  َم ََ  

َ
 ،الَُمُمِجدِ  إِل

بُو فََجاَءنَا
َ
ُخَعِرّى  ُموَس  َ

َ
َخَرشَ  :َ�َقاَل  اْ

َ
بُو إَِلُُ�مُ  َ

َ
ٌُدِ  َ  فََجلََ   ،الَ  :قُلُنَا َ�ُعُد؟ الرُّحَِن  ََ

َعنَا ُمنَا َخَرشَ  فَلَّما ،َخَرشَ  َحّت  ََ يعاً  إَِلُهِ  َُ ُ  َ�َقاَل  ،َجِ
َ
بُو ل
َ
بَا يَا :ُموَس  َ

َ
ٌُدِ  َ ِّ  الرُّحَِن  ََ يُُت  إِ

َ
 رََ

ُمراً  آنِفاً  الَُمُمِجدِ  ِف 
َ
نَُ�ُريُهُ  َ

َ
لَمُ  ،َ رَ  ََ

َ
َُمدُ  َ

ُ
ِ  ََال ّ َت  إِنُ  :َ�َقاَل  ُهَو؟ َ�َما :قَاَل . َخُ�اً  إِالّ  َِ َُ  ِع

يُُت  - قَاَل  - فََمَتَاهُ 
َ
 ،رَُجٌل  َحلَُقةٍ  ُكّ  ِف  ،الّصَ ةَ  يَنُتَِظُرَنَ  ُجلُوساً  ِحلَقاً  قَُوَاً  الَُمُمِجدِ  ِف  َرَ

 ِِ يُِديِهمُ  ََ
َ
ايَةً  َكّبَُا :َ�يَُقوُل  َحًص  َ ايَةً  َ�يَُكّبَُنَ  ،َِ ايَةً  َهلّلُوا :َ�يَُقوُل  ،َِ  ،ايَةً َِ  َ�يَُهلّلُونَ  ،َِ
َ�ُقوُل  ايَةً  َسٌُّحوا :ََ ايَةً  فَََُمٌُّحونَ  َِ ا :قَاَل  لَُهُم؟ قُلَُت  َ�َماَذا :قَاَل . َِ  انُِتَظارَ  َخَُئاً  لَُهمُ  قُلُُت  ََ
يَِ  
ُ
َِ  َرَ

َ
ُمِركَ  انُِتَظارَ  َ

َ
فَ َ  :قَاَل . َ

َ
ََُهمُ  َ َمُر

َ
نُ  َ

َ
ُعّدَا َ نُ  لَُهمُ  َََضِمنَُت  َسَّئَايِِهمُ  ََ

َ
نُ  يَِضيعَ  الَ  َ َِ 

َمَضيُنَا َمَض  ُ�مّ . َحَمنَايِِهمُ  َعهُ  ََ َت  َحّت  ََ
َ
نُ  َحلَُقةً  َ ِلَِ   يِلَُ   َِ

ُ
َََف  ،ال ا :َ�َقاَل  َعلَيُِهمُ  فََو ََ 

ِى َهَذا
ّ
َراُ�مُ  اَ

َ
بَا يَا :قَالُوا يَُصنَُعوَن؟ َ

َ
ٌُدِ  َ ٌِ�َ  بِهِ  َ�ُعدّ  َحًص  الرُّحَِن  ََ  َل ََاّلُهِلي اّلُك

 ََ ِِي نَا َسَّئَايُِ�مُ  َ�ُعّدَا :قَاَل . ََاليُّم
َ
نٌ  فَأ َِ نُ  َضا

َ
نُ  يَِضيعَ  الَ  َ ءٌ  َحَمنَايُِ�مُ  َِ َُ�مُ  ،َشُ ُُ  يَا ََ
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ةَ  َّ
ُ
َّمدٍ  َ ا ُُ عَ  ََ ُهَ

َ
ِِيُّ�مُ  َصَحابَةُ  َهُؤالَءِ  ،َهلََكتَُ�مُ  َ

تََوافُِرَنَ  نَ  ٌَََُل  لَمُ  ِ�يَابُهُ  َََهِذهِ  َُ
آنََِ  ِى ،يُُ�َتُ  لَمُ  تُهُ ََ

ّ
ُهَدى ِ�َ  ِملّةٍ  لََعَ�  إِنُّ�مُ  يَِدهِ  ِف  َ�ُفِس  ََاَ

َ
نُ  َ َّمدٍ  ِملّةِ  َِ ُُ،  َُ

َ
َ 

 َِ ُفتَِت ِ  :قَالُوا. َضَ لَةٍ  بَاِ   َُ َّ ا بَا يَا ََ
َ
ٌُدِ  َ ا الرُّحَِن  ََ رَُ نَا ََ

َ
َُ�َ  إِالّ  َ

ُ
َ�مُ  :قَاَل . ال نُ  ََ  ُمِر�دٍ  َِ

 ِ ِ  رَُسوَل  إِنّ  ،يُِصيٌَهُ  لَنُ  لَُخُ�ِ ل َّ نّ  َحّدَ�نَا ا
َ
ُقَرُءَنَ  قَُوَاً  َ ُقُرآنَ  ََ

ُ
َِزُ  الَ  ال يَُهمُ  ُ�َا َِ مُ  ،يََرا َُ ا ََ 

 ِ َّ ا ا ُ رِى ََ
َ
ُرَثَُهمُ  لََعّل  َ

َ
نُُ�مُ  َ   ُ�مّ . َِ

ّ
نُُهمُ  يََو� ُمُرَ َ�َقاَل  ،ََ نَا :َسِلَمةَ  ُ�نُ  ََ َُ

َ
َّ  َرَ ََلَِ   ةَ َع

ُ
َ 

ِلَِ  
ُ
َطاِعنُونَا ال ََانِ  يَُومَ  َُ عَ  اّلُهَر ََواِرِش  ََ

ُ
  .984F1»ال

قيل ص ها  ب خٌَه قيل البن عمر يص� الضح قال الَب ب�ر بن ََ� مصنف «
  .985F2»خاُل إ قال ال قيل ص ها رسول اهللا قيل ص ها ابو �ر قال ال عمر قال ال

مر هبا وال اهني آسئل عن سبحة الضحي فقال ال ذا إكان ابن عمر « ويف رشح السنة

  .986F3»حدث الناس ايلَّ أما  حبّ أن مِ ـحداً يصليها واهنا لَ أدري أصيب عثامن وما أعنها ولقد 

نُ « خرج الدارميأو َعاذُ  قَاَل  قَاَل  يَِز�دَ  بُِن  َر ِيَعةَ  ََ َُ  :َجٌٍَل  ُ�نُ  َُ ُفتَ ُقُرآنُ  َُ
ُ
 اّلاِس  َعَ  ال

هُ  َحّت 
َ
ةُ  ََُقَرَ

َ
ّ  الَُمُرَ ِِ الّص

َُ  قَدُ  :الرُّجُل  َ�يَُقوُل  ،ََالرُّجُل  ََ
ُ
ُقُرآنَ  قََرَ

ُ
ٌَعُ  فَلَمُ  ال َّ

ُ
َ،  ِ َّ ا نّ  ََ ََ قُو

َ
ْ 

ٌَعُ  لََعّ�  ِ�يِهمُ  بِهِ  َّ
ُ
َُ  قَدُ  :َ�يَُقوُل  ،يُيٌَّعُ  فَ َ  ِ�يِهمُ  بِهِ  َ�يَُقومُ  ،َ

ُ
ُقُرآنَ  قََرَ

ُ
ٌَعُ  فَلَمُ  ال َّ

ُ
قَ  ،َ ُمُت  دُ ََ  بِهِ  َُ

ٌََّعُ  فَلَمُ  ِ�يِهمُ 
ُ
ُحتَِظَرنّ  َ

َ
ٌَعُ  لََعّ�  َمُمِجداً  بََُِت  ِف  ْ َّ

ُ
 ،يُيٌَّعُ  فَ َ  َمُمِجداً  بََُِتهِ  ِف  َ�يَُحتَِظرُ  ،َ

َُ  قَدُ  :َ�يَُقوُل 
ُ
ُقُرآنَ  قََرَ

ُ
ٌَعُ  فَلَمُ  ال َّ

ُ
ُمُت  ،َ َُ ٌََّعُ  فَلَمُ  ِ�يِهمُ  بِهِ  ََ

ُ
قَدِ  ،َ َُ اُحتَ  ََ  َمُمِجداً  بََُِت  ِف  َظُر

ٌَعُ  فَلَمُ  َّ
ُ
َ،  ِ َّ ا ُدَنَهُ  الَ  ِبَِديٍث  آليََِّنُهمُ  ََ ِ  ِكتَاِ   ِف  َ�ِ َّ لَمُ  ،ا نُ  �َُمَمُعوهُ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ  لََعّ�  ا
ٌَعُ  َّ
ُ
َعاذٌ  قَاَل  ،َ ا فَإِيّاُ�مُ  :َُ ََ ا فَإِنّ  بِهِ  َجاءَ  ََ  .987F4»َضَ لَةٌ  بِهِ  َجاءَ  ََ

گفتند  نمي بدون امر خليفه وعظ ،فتوي موقوف بود بر راي خليفه يازدهم سابق وعظ و
در  دادند و مي فتوي گفتند و مي ي خليفه وعظأدادند وآخراً بغير توقف بر ر نمي فتوي و
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نُ « خرج ابوداودأاين وقت مشاورهء جماعه صالحين در فتوي موقوف ماند   بُِن  َعوُِ   ََ

الٍِ   ََ  ّ ِِ ُخَج
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  اْ َّ ُقوُل  ا ُّ  الَ  :ََ ُق �ٌ  إِالّ  ََ َِ

َ
َ  َُ

َ
ُمورٌ  َ

ُ
أ ََ  َُ

َ
 .988F1»ُ�ُتَاٌل  َ

نُ  َعُونٍ  ابُِن  َعِن « خرج الدارميأو َّمدٍ  ََ َمرُ  قَاَل  قَاَل  ُُ لَمُ  :َمُمُعو ٍ  ِالبُِن  َُ
َ
َ  

ُ
ُ�ٌَأ
ُ
َ  َُ

َ
ِِئُُت  َ

نُ
ُ
َ 

نَّ  
َ
لَُمَت  َُُفِت  َ ََ  ٍ� َِ

َ
ّل  ؟بِأ نُ  َحاّرَها ََ ََ  

ّ
  .989F2»قَاّرَها يََو�

نُ  ِ�يَها لَََُ   قَِضّيةٌ  بِِهمُ  نََزلَُت  إَِذا َكنُوا :قَاَل  َرافِعٍ  بُِن  الُُمَمّيِ   َعِن « خرج الدارميأو َِ 

ِ  رَُسولِ  َّ ثَرٌ  ا
َ
ُجَُعوا لََها اُجتََمُعوا َ

َ
َََ   َّ

ُ
َُا ِ�يَما فَال

َ
َّ   َرَ

ُ
َُا اِ�يمَ  فَال

َ
  .990F3»َرَ

 شد و نمي يه واقعهاختالف مسائل فق يق آن است كه تا زمان حضرت عثمانتحق و
 كرد و مي خليفه بعد مشاوره امري اختيار كردند و مي خليفه رجوعه در محل اختالف ب

در  داد و مي ارأس خود فتوه بعد وجود فتنه هر عالمي ب شد و مي همان امر مجمع عليه
مجرد ه نحل گفته كه ب شهرستاني در كتاب ملل و آنچه ف واقع شد واين زمانه اختال
اختالف آن نيست كه در اثناي مشاورت  ،اختالف پديد آمد خطاست وفات آنحضرت

بر همان امر اجماع كنند اختالف آنست  آخر امري منقح شود وه ب اقوال متغايره گويند و
دم وضع مخالف خواهد ه ب كشد و جانب خوده كه هر دو قول مستقر پيدا شود هر يكي ب

 اند پيدا شد و قراء عباد و بالجمله همين هفت نوع تغير در بهترين امت كه علماء و
مفسدهء عظيمه كه بر آن مترتب گشت آنست كه طبقات متأخر اين تغير را بهيئتها وصفتها 

د بر الئمه قائم نمودن سنت خيال كردند از اين جهت كه اصل او مأخوذ از سنت بود و

نُ « خرج الدارميأتارك آن يا مقصر در آن  نُ  إِبَُراِهيمَ  ََ نُ  َعلَُقَمةَ  ََ ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ  :قَاَل  ا

ُ�تُمُ  َكيَُف 
َ
َِِمتُُ�مُ  إَِذا َ

ُهَرمُ  فِتُنَةٌ  لَ ٌِ�ُ  ِ�يَها ََ َك
ُ
َ�ُرُ و ال �ُ  ِ�يَها ََ ِِ نَُها يُِركَ  إَِذا ،الّص ءٌ  َِ يَل  َشُ َِ 

َت  :قَالُوا الّمّنُة؟ يُِرَ�ِت  ََ َُ  ُعلََماُؤُ�مُ  َذَهٌَُت  إَِذا :قَاَل  َذاَك؟ ََ َ�ُثَ َُ  ،ُجَهَ ُؤُ�مُ  ََ َ�ُثَ ََ 
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قَلُّت  قُّراُؤُ�مُ  َُ  ،ُ�َقَهاُؤُ�مُ  ََ َ�ُثَ َمَراُؤُ�مُ  ََ
ُ
قَلُّت  َ نَاُؤُ�مُ  ََ ََ

ُ
ُِمَمِت  ،َ

ُ
 بَِعَملِ  اّلُ�يَا ََال

َُُفّقهَ  اآلِخَرةِ  ََ  ِ�ُ َِ  .991F1»يِن الّ  ِل

ِسيدُ « خرج ابن ماجة من حديثأ :دوازدهم وقوع قتال در ميان مسلمين
َ
 ُ�نُ  َ

ّمِ   ََ بُو َحّدَ�نَا قَاَل  الُُميَ
َ
ِ  رَُسوُل  َحّدَ�نَا ُموَس  َ َّ  قُلُُت  قَاَل . لََهرًُجا الّماَعةِ  يََدِى  َ�ُ َ  إِنّ  ا

ِ  رَُسوَل  يَا َّ ا ا َقتُُل  قَاَل  الَُهُرشُ  ََ
ُ
ِ  رَُسوَل  يَا الُُمُمِلِم َ  َ�ُعُض  َ�َقاَل . ال َّ َعامِ  ِف  اآلنَ  َ�ُقتُُل  إِنّا ا

ُ
 ال

نَ  الَُواِحدِ  َِ  َ ِ� َ�َذا َكَذا الُُمُشِ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . ََ َّ �ِ َ  بَِقتُِل  لَََُ   :ا لَِ�نُ  الُُمُشِ ُقتُُل  ََ ََ 
ُقتَُل  َحّت  َ�ُعًضا َ�ُعُضُ�مُ  ّمهِ  ََاُ�نَ  هُ َجارَ  الرُّجُل  ََ َقُومِ  َ�ُعُض  َ�َقاَل . قََرابَِتهِ  َََذا ََ

ُ
 رَُسوَل  يَا ال

 ِ َّ َعنَا ا ََ ُقوُلَا ََ َُومَ  َذلَِ   َُ
ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ال َّ ُقوُل  َُُ�َعُ  الَ  :ا ُرَثِ  َُ

َ
انِ  َذلَِ   َ ََ َ�ُلُُف  الّز ََ  ُ

َ
 ل

نَ  َهٌَاءٌ  ُقوَل  الَ  اّلاِس  َِ ُخَعِرّى  قَاَل  ُ�مّ . لَُهمُ  َُ
َ
َُمُ  اْ ا ََ  ِ َّ ِّ  ا ُهّنَها إِ

َ
ُدِرَ�ِت  ْ ِِيّاُ�مُ  َُ مُ  ََ َُ  ََا

 ِ َّ ا ا لَُ�مُ  ِل  ََ نَُها ََ ُ َرَ�تُنَا إِنُ  َ�َُرشٌ  َِ
َ
ِِّينَا إَِلُنَا َعِهدَ  ِ�يَما َ

نُ  إِالّ  نَ
َ
ُُرشَ  َ

َ
 َ َخلُنَا َكَما �

 .992F2»ِ�يَها

ٌُدِ « ثماجة من حديابن  خرجأو ََ  ِ َّ نُ  الَُها ِ  بُِن  َخّدا ِ  بُِن  ا َعاذِ  ََ  َصّ�  قَاَل  َجٌٍَل  بُِن  َُ

ِ  رَُسوُل  َّ ا ا ًَ َطاَل  َصَ ةً  يَُو
َ
َُ  - قُلُنَا انَُصََ   فَلَّما ِ�يَها فَأ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا - قَالُوا َ َّ َطلَُت  ا

َ
َُومَ  َ

ُ
 ال

ِّ : قَاَل  الّصَ ةَ  ُت  ََرَُهٌَةٍ  َرُ�ٌَةٍ  ةَ َص َ  َصلّيُُت  إِ
ُ
ل
َ
َ  َسأ َّ ِت  َََجّل  َعزّ  ا َّ

ُ
ِِ  ثََ ثًا ْ َطا

َُ  اثُنَتَُ ِ  فَأَ
ّ  ََرَ ّ  ُهُ  ََاِحَدةً  َعَ

ُ
ل
َ
نُ  َسأ

َ
َُ  الَ  َ ا َعلَيُِهمُ  �َُملّ َّ نُ  َعُد َطاِ�يَها َ�ُ�ِِهمُ  َِ َُ

َ
ُهُ  فَأ

ُ
ل
َ
نُ  َََسأ

َ
 الَ  َ

ُهِلَكُهمُ  َُ  َغَرقًا َُ
َ
ُهُ  َطاِ�يَهافَأ

ُ
ل
َ
نُ  َََسأ

َ
َسُهمُ  َ�َُعَل  الَ  َ

ُ
ّ  فََرّ َها بََُنَُهمُ  بَأ   .993F3»َعَ

ِب « من حديث  خرج ابن ماجةأو
َ
ّ  قَِ بَةَ  َ ِِ َُر

ُ
ٌُدِ  ال ََ  ِ َّ نُ  َز�ُدٍ  بُِن  ا ِب  ََ

َ
ُسَماءَ  َ

َ
َ  ّ ِِ  الرَّح

نُ    ثَُوَ انَ  ََ
َ
ِ  رَُسولِ  َمُو� َّ نّ  ا

َ
ِ ا رَُسوَل  َ َّ  ُت  :قَاَل�َ َِ رُُض  ِلَ  ُز

َ
يُُت  َحّت  اْ

َ
َها َرَ ََ اِر ََ  َم

اِرَ َها َِ ََ ُعِطيُت  ََ
ُ
�ُِن  َََ َكُ�َ

ُ
ُصَفرَ  ال

َ
َِ  - اْ

َ
ُحَرَ  َ

َ
ُ�يََض  - اْ

َ
ُعِ�  - ََاْ َهَ   ََ َّ ِفّضةَ  ا

ُ
ال ََ - 
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يَل  َِ   ُملَُكَ   إِنّ  ِل  ََ
َ
ِّ  لََ   ُزََِى  َحيُُث  إِل ِِ ُت  ََ

ُ
ل
َ
َ  َسأ َّ نُ  ثََ ثًا ا

َ
َُ  الَ  َ ِت  َعَ  �َُملّ َّ

ُ
 ُجوًع  َ

ةً  بِهِ  َ�يُُهِلَكُهمُ  َّ نُ  َع
َ
َِِمُهمُ  الَ  َََ

ُ�ِذيَ   ِخيًَعا يَلُ َس  َ�ُعَضُهمُ  ََ
ُ
ِِنّهُ  َ�ُعٍض  بَأ يَل  ََ  قََضيُُت  إَِذا ِل  َِ

ُ  َمَر ّ  فَ َ  قََضاءً 
َ
ِّ  ل ِِ َُ  لَنُ  ََ َسلّ

ُ
ِتَ   َعَ  َ َّ

ُ
لَنُ  ِ�يهِ  َ�يُُهِلَكُهمُ  ُجوًع  َ ُجَعَ  ََ

َ
نُ  َعلَيُِهمُ  َ ََ  َ ُ�َ 

َطارَِها َُ
َ
ُفِ�َ  َحّت  َ َ�ُقتَُل  َ�ُعًضا َ�ُعُضُهمُ  َُ َِِذا .َ�ُعًضا َ�ُعُضُهمُ  ََ ِت  ِف  الّميُُف  َُِضعَ  ََ َّ

ُ
 فَلَنُ  َ

نُُهمُ  يُُرَ�عَ  ََ  
َ
ةِ  يَُومِ  إِل ََ ِقيَا

ُ
ِِنّ  ال َ  ِمّما ََ

َ
ت
َ
ِت  َعَ  وُّ  َ َّ

ُ
يِّمةً  َ

َ
ٌَايُِل  َََستَُعٌُدُ  ُمِضلّ َ  َ نُ  ََ ِت  َِ َّ

ُ
َ 

ثَانَ  َُ
َ
ٌَايُِل  َََستَلَُحُ   اْ نُ  ََ ِت  َِ َّ

ُ
َ  َ ِ�ِ ِِنّ  بِالُُمُشِ  قَِر�ًٌا َكّذا�ِ َ  َ ّجاِل َ  الّماَعةِ  يََدِى  َ�ُ َ  ََ

نُ  مُ  ُكُّهمُ  ثََ ِ� َ  َِ َُ نّهُ  يَُز
َ
َ  ّ ِِ

لَنُ  نَ نُ  َطايَِفةٌ  يََزاَل  ََ ِت  َِ َّ
ُ
َّ   َعَ  َ

ُ
نُُصوِر�نَ  ال  ََنُ  يَُضُّهمُ  الَ  ََ

ِتَ  َحّت  َخالََفُهمُ 
ُ
ُمرُ  يَأ

َ
َ  ِ َّ   .«994F1ا

اظهر است از آنكه به بيان  شدت آن بعد مقتل حضرت ذي النورين  وقوع قتال و و
 محتاج باشد.

َة َان �م  اَذي   يعدا  ع َاَ القي  الت« :سيزدهم شيوع سب سلف صالح
  .995F2»َماََة خر هذه اْآ

َّمدِ « واخرج ابن ماجة من حديث نُ  الُُمنَُكِدرِ  بُِن  ُُ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َجابِرٍ  ََ َّ  إَِذا :ا

ةِ  َهِذهِ  آِخرُ  لََعنَ  َّ
ُ
لََها اْ َّ

َ
ا َكتَمَ  َ�َقدُ  َحِديثًا َكتَمَ  َ�َمنُ  َ نُزَ  ََ

َ
ُ  َل َ َّ   .996F3»ا

سب حضرت ه اهل شام مبتال شدند ب ظاهر است كه بعد مقتل حضرت عثمان و
در مستدرك مذكور است كه در لشكر حضرت مرتضي سب شيخين ظاهر  و، مرتضي
همچين  همين گناه از لشكر اخراج كردند وه حضرت مرتضي چندين كس را ب شد و
 حضرت عثمان شيوع تمام پيدا كرد. سب
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نُ « يب سلمةأخرج ابن ماجة من حديث أ :م افتراق مسلمينچهارده ِب  ََ
َ
 قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َّ َُهو ُ  َََفّرقَِت  :ا
ُ
ُ   فُِرقَةً  َََسٌُِع َ  إُِحَدى َعَ  ال ُفَتِ

ََ ِت  ََ َّ
ُ
 َََسٌُِع َ  ثََ ٍث  َعَ  َ

  .997F1»فُِرقَةً 

نُ « خرج ابن ماجة من حديث راشد بن سعدأو الٍِ   بُِن  َعوُِ   ََ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ََ

 ِ َّ قَِت  :ا َُهو ُ  اُ�َتَ
ُ
َّنةِ  ِف  فََواِحَدةٌ  فُِرقَةً  َََسٌُِع َ  إُِحَدى َعَ  ال

ُ
قَِت  اّلارِ  ِف  َََسٌُُعونَ  ال  ََاُ�َتَ

ََاِحَدةٌ  ّلارِ ا ِف  َََسٌُُعونَ  فَإُِحَدى فُِرقَةً  َََسٌُِع َ  ثِنُتَُ ِ  َعَ  اّلَصارَى َّنةِ  ِف  ََ
ُ
ى ال ِ

ّ
 َ�ُفُ   ََاَ

َّمدٍ  ََنّ  �ِيَِدهِ  ُُ ِت  َلَُفَتِ َّ
ُ
َّنةِ  ِف  فََواِحَدةٌ  فُِرقَةً  َََسٌُِع َ  ثََ ٍث  َعَ  َ

ُ
ثِنُتَانِ  ال . اّلارِ  ِف  َََسٌُُعونَ  ََ

يَل  ِ  رَُسوَل  يَا َِ َّ نُ  ا ََماَعةُ  :قَاَل  ُهمُ  ََ
ُ
  .998F2»ال

تَاَ ةُ « خرج ابن ماجة من حديثأو نُ  ََ ََ   َِ�
َ
الٍِ   بُِن  َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ََ َّ  بَِ�  إِنّ  :ا

اِ�يَل  قَُت  إُِهَ ِِنّ  فُِرقَةً  َََسٌُِع َ  إُِحَدى َعَ  اُ�َتَ ِت  ََ َّ
ُ
َ   ُ  ُكَّها فُِرقَةً  َََسٌُِع َ  ثِنُتَُ ِ  َعَ  َستَُفَتِ

ِ�َ  ََاِحَدةً  إِالّ  اّلارِ  ِف  ََماَعةُ  ََ
ُ
 .   999F3»ال

خرج احلفاظ ذكر اخلوارج من حديث مجاعة عظيمة من أ :پانزدهم ظهور خوارج

نُ « رّ معني اخرج ابن ماجة من حديث زِ ـالصحابة وهذا حديث متواتر بال ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ  بُِن  ا

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َمُمُعو ٍ  َّ انِ الزّ  آِخرِ  ِف  َ�ُُرشُ  :ا ُحَداُث  قَُومٌ  ََ
َ
ُسنَانِ  َ

َ
ُحَ مِ  ُسَفَهاءُ  اْ

َ
 اْ

ُقولُونَ  نُ  ََ ُقَرُءَنَ  اّلاِس  قَُولِ  َخُ�ِ  َِ ُقُرآنَ  ََ
ُ
َِزُ  الَ  ال يَُهمُ  ُ�َا َِ ُمُرقُونَ  يََرا نَ  ََ  َكَما اإلُِسَ مِ  َِ

ُمُرُ   نَ  الّمُهمُ  ََ ّيةِ  َِ َِ تُلَُهمُ  إِنّ فَ  فَلُيَُقتُلُُهمُ  لَِقيَُهمُ  َ�َمنُ  الّر ُجرٌ  ََ
َ
ِ  ِعنُدَ  َ َّ تَلَُهمُ  لَِمنُ  ا ََ«1000F4.  

ِب « خرج ابن ماجة من حديثأو
َ
ِب  قُلُُت  قَاَل  َسلََمةَ  َ

َ
ُُدرِّى  َسِعيدٍ  ْ

ُ
 َسِمُعَت  َهُل  ال

ِ  رَُسوَل  َّ َُرَِرّ�ةِ  ِف  يَُذُكرُ  ا
ُ
ا يَُذُكرُ  َسِمُعتُهُ  َ�َقاَل  َخَُئًا ال ًَ ٌّدُ  قَُو تََع ُِقرُ  َنَ ََ َحُدُ�مُ  َُ

َ
َ 
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عَ  َصَ يَهُ  هُ  َصَ يِِهمُ  ََ ََ عَ  َََصُو ُمُرقُونَ  َصُوِمِهمُ  ََ نَ  ََ ُمُرُ   َكَما اّليِن  َِ نَ  الّمُهمُ  ََ ّيةِ  َِ َِ . الّر
َخذَ 
َ
 يَرَ  فَلَمُ  قُِدِحهِ  ِف  َ�نََظرَ  َخَُئًا يَرَ  فَلَمُ  رَِصافِهِ  ِف  َ�نََظرَ  َخَُئًا يَرَ  فَلَمُ  نَُصِلهِ  ِف  َ�نََظرَ  َسُهَمهُ  َ

ُقَذذِ  ِف  َ�نََظرَ  َخَُئًا
ُ
مُ  َخَُئًا يََرى َهُل  َ�تََمارَى ال

َ
  .1001F1»الَ  َ

نُ «خرج ابن ماجة أو ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ِت  بُِن  ا َِ نُ  الّصا ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َذرّ  َ َّ  إِنّ  :ا

نُ  َ�ُعِدى ِت  َِ َّ
ُ
َ -  َُ

َ
نُ  َ�ُعِدى َسيَُكونُ  َ ِت  َِ َّ

ُ
ا - َ ًَ ُقَرُءَنَ  قَُو ُقُرآنَ  ََ

ُ
َِزُ  الَ  ال ُهمُ  ُ�َا ََ  ُحلُو

ُمُرقُونَ  نَ  ََ ُمُرُ   َكَما اّليِن  َِ نَ  الّمُهمُ  ََ ّيةِ  َِ َِ ُعوُ َنَ  الَ  ُ�مّ  الّر ارُ  ُهمُ  ِ�يهِ  ََ َلُِ   ِشَ
ُ
َِليَقةِ  ال

ُ
 ََال

ٌُدُ  قَاَل . » ََ  ِ َّ ِت  ُ�نُ  ا َِ َُ  الّصا ُمٍرَ بُِن  لَِرافِعِ  لَِ  ذَ  فََذَكُر ِخ  ََ
َ
ََ�مِ  َ

ُ
ُمٍرَ بُِن  ال َفارِّى  ََ ِِ

ُ
 ال

نَا َ�َقاَل 
َ
يًُضا َََ

َ
نُ  َسِمُعتُهُ  قَدُ  َ ِ  رَُسولِ  َِ َّ   .1002F2» ا

نُ « خرج ابن ماجةأو ِب  ََ
َ
نُ  الّزَ ُ�ِ  َ ٌُدِ  بُِن  َجابِرِ  ََ ََ  ِ َّ ِ  رَُسوُل  َكنَ  قَاَل  ا َّ  ا

ِعّرانَةِ  ِ
ُ
ُقِممُ  ََُهوَ  بِال نَايِمَ  اّلُبَ  ََ َِ

ُ
ال َّمدُ  يَا اُعِدُل  رَُجٌل  َ�َقاَل  بَِ لٍ  ِحُجرِ  ِف  ََُهوَ  ََ  لَمُ  فَإِنَّ   ُُ

�ُلََ  : َ�َقاَل . ََُعِدُل  نُ  ََ ََ ُعِدُل  ََ ُعِدُل  لَمُ  إَِذا َ�ُعِدى ََ
َ
َمرُ  َ�َقاَل . َ ِ  رَُسوَل  يَا َ ُعِ�  َُ َّ  َحّت  ا

ُضَِ  
َ
نُ  َ ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . الُُمنَافِِ   َهَذا َ  َُ َّ ُصَحاٍ   ِف  َهَذا إِنّ  ا

َ
َ -  َُ

َ
َصيَُحاٍ   َ

ُ
َ -  ُ

َ
 ل

ُقَرُءَنَ  ُقُرآنَ  ََ
ُ
َِزُ  الَ  ال يَُهمُ  ُ�َا َِ ُمُرقُونَ  يََرا نَ  ََ ُمُرُ   َكَما اّليِن  َِ نَ  الّمُهمُ  ََ يّةِ  َِ َِ   .1003F3»الّر

َمرَ  ابُِن  َعِن « خرج ابن ماجة من حديث نافعأو نّ  َُ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ   :قَاَل  ا

ُ
أ ََ  �َُشءٌ  يَنُ

ُقَرُءَنَ  ُقُرآنَ  ََ
ُ
َِزُ  الَ  ال يَُهمُ  ُ�َا َِ َمرَ  اُ�نُ  قَاَل . قُِطعَ  قَُرنٌ  َخَرشَ  ُكَّما يََرا ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  َُ َّ  ا
ُقوُل  ُرَثَ . قُِطعَ  قَُرنٌ  َخَرشَ  ُكَّما « ََ

َ
نُ  َ �نَ  َِ   .1004F4»اّلّجاُل  ِعَراِضِهمُ  ِف  َ�ُُرشَ  َحّت  ةً َمرّ  ِعُشِ

�ٍَ   عن« خرج ابن ماجة من حديث قتادةأو
َ
الٍِ   بُِن  َ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ََ َّ  قَُومٌ  َ�ُُرشُ  ا

انِ  آِخرِ  ِ   ََ َُ  الّز
َ
ةِ  َهِذهِ  ِ   َ َّ

ُ ُ
ُقَرُءَنَ  اْ ُقُرآنَ  ََ

ُ
  ال

َ
َِزُ  ال يَُهمُ  ُ�َا َِ َُ  يََرا

َ
ُهمُ حُ  َ ََ  ِسيَماُهمُ  لُو
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تُُموُهمُ  إَِذا اّلُحِليُ   َُ
َ
َُ  َرَ

َ
تُلُوُهم لَِقيتُُموُهمُ  إَِذا َ َُ  .1005F1»فَا

 بُِن  َجابِرِ « ة من حديثجج ابن مارخأ :مرجيه پيدا شدند هفدهم قدريه و شانزدهم و

ٌُدِ  ََ  ِ َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ا َّ ةِ  َهِذهِ  َ�ُوَس  إِنّ  :ا َّ
ُ
ُ  اْ قَُدارِ  ُمَكّذبُونَ ال

َ
ِ  بِأ َّ  فَ َ  َمرُِضوا إِنُ  ا

ِِنُ  ََُعوُ َُهمُ  ايُوا ََ َهُدَُهمُ  فَ َ  ََ َُ َ ِِنُ  �   .1006F2»َعلَيُِهمُ  �َُملُّموا فَ َ  لَِقيتُُموُهمُ  ََ

ٌّاٍس  ابُِن  َعِن « خرج ابن ماجة من حديث عكرمةأو ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ََ َّ  ِصنَُفانِ  :ا

نُ  ةِ  َهِذهِ  َِ َّ
ُ
َقَدِرّ�ةُ  الُُمرُِجئَةُ  نَِصيٌ   اإلُِسَ مِ  ِف  لَُهَما لَََُ   اْ

ُ
 . 1007F3»ََال

: فقال اهللا رسول  ع� :قال ا عن« خرج احلاكمأ :هيجدهم روافض پيدا شدند

 حت الصارى ََحٌته ََه بهتوا حت الهو  َبِضته ،َث عَس َن في  إن ا يا
 لَ  بما يفرط� َطري ُ    يهل  ََنه َال :ا َقال :قال ،بها َ ل الت باج�لة َنزلوه
 َلك� ،إل يوح َال ،بنب لمت ََ� َال ،يٌهت� َن ع خنء� ُمله َفت ٌََِض  

 فح  ،يعال اهللا طاعة َن به َمري�م فما ،استطعت َا نِيه َسنة ،اهللا ب�تا  َعمل
 ْحد طاعة ف  َغ�ي َنا بمعصية َمري�م َاَ ،كرهتم ََ َحٌِتم فيما طاعت علي�م

  .1008F4»معرَ ـال   الطاعة إنما َجل عز اهللا َعصية  
1009Fتولد سائر مذاهب باطله شد بمنزلهء چهار خلط أاين چهار مذهب باطل منش و

نسبت  5
 تولد امراض شتي.

تاويل آنكه ه استحالل خمور ب ويل آن كه متعه است وأته نوزدهم استحالل فروج ب

ب َب عمر ََعن « خرج البخاريأاستحالل معازف در اين زمانه پيدا شد  ذ است ونبي
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نُ  َلَُكوَ�نّ يقول  َال  االخعري قال سمعت رسول اهللا ِت  َِ َّ
ُ
قَُوامٌ  َ

َ
ِرَ  �َُمتَِحلّونَ  َ

ُ
1010Fال

1 
َِر�رَ 
ُ
َُمرَ  ََال

ُ
الَُمَعازَِ   ََال لَنّ  ،ََ َلَُ�ِ قَُوامٌ  ََ

َ
َ  

َ
َِيِهمُ  ،لَُهمُ  تَِمارَِحةٍ  َعلَيُِهمُ  يَُرَ ُ  مٍ َعلَ  َجنُِ   إِل

ُ
 - يَأ

ُعِ�  َفِق�َ  ََ
ُ
ُ  َ�يَُِيّتُُهمُ  .َغًدا إَِلُنَا ارُِجعُ  َ�يَُقولُوا ِلَاَجةٍ  - ال َّ َ�َضعُ  ا َعلَمَ  ََ

ُ
َ�ُمَماُ  ،ال  قَِرَ ةً  آَخِر�نَ  ََ

  َََخنَاِز�رَ 
َ
ةِ  يَُومِ  إِل ََ ِقيَا

ُ
 .1011F2»ال

ُعَدانَ  بُِن  َخاِلِ « ن حديثخرج ابن ماجة مأ  نُ  ََ ِب  ََ
َ
ةَ  َ ََ ا ََ

ُ
َاِهِ�ّ  َ

ُ
 رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ال

 ِ َّ يّامُ  اللّيَاِل  يَُذَهُ   الَ  ا
َ
نُ  َطايَِفةٌ  �َُشََ   َحّت  ََاْ ِت  َِ َّ

ُ
َُمرَ  َ

ُ
ُ�ِ  �َُمّموَ�َها ال َِ   .1012F3»اُسِمَها بِ

ُِ  بُِن  ثَابِِت « خرج ابن ماجة من حديثأو نُ  الّمُم ٌَاَ ةَ  ََ ِت  بُِن  َُ َِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  الّصا

 ِ َّ نُ  نَاٌس  �َُشَُ   ا ِت  َِ َّ
ُ
َُمرَ  َ

ُ
 .1013F4» إِيّاه �َُمّموَ�َها بِاُسمٍ  ال

َجدَ   كت«  لحافظ ابن حجر العمق � قال رَي ل حا يث الرافَِ  تر�ج اَ
َايتان النماء ـال هلَخذ بقول َن رجً  َ الرزا  عن َعمر لو عٌد مدينة   استماع الِناء 
1014Fممكرـهل الكوفة   الَمتعة َالص  َ قول ـهل مكة   الَ بارهن َ قول َ  

كن ش  5
 .1015F6»اهللا عٌا 

 كشته بود و يكيسبب آنكه يكي پدر ه بيستم ارتفاع امن از مسلمانان در ميان خودها ب
 نماز در مسجد نتوانستند خواند. يكي برادر يكي تا آنكه مختفي شدند از يك ديگر و

                                           
 شرمگاه. -1
2- 
3- 
4- 
دانست كه در اينجا يا راوي در وهم افتاده است و يا خبر صحيح به معمر نرسيده است، و اال لواطت با بايد  -5

هاي مشهور است كه شايع شده  ده است بلكه از غلطهمسران و سماع موسيقي هيچگاه مذهب اهل مدينه نبو
 است.اند كه متعه نزد امام مالك جائز  چه بعضي مصنفين اشتباها نقل كردهچنان ،است

6- 



 الخلفاء خالفةفاء عن الخ إزالة  322

 

نُ «أخرج مسلم من حديث شفيق  َفةَ  ََ َُ عَ  ُكّنا قَاَل  ُحَذ ِ  رَُسولِ  ََ َّ ُحُصوا :َ�َقاَل  ا
َ
 ِل  َ

ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُنَا قَاَل . اإلُِسَ مَ  يَلُِفُظ  َ�مُ  َّ َاُ   ا
َ
ت
َ
ُنُ  َعلَيُنَا َ

َ
� ا ََ   الّمتِّمايَةِ  َ�ُ َ  ََ

َ
 إِل

نُ  لََعلُّ�مُ  يَُدُرَنَ  الَ  إِنُّ�مُ  :قَاَل  ّمٌُِعِمايَةِ ال
َ
نّا الرُّجُل  َجَعَل  َحّت  فَاُ�تُِلينَا قَاَل . يُُِتَلَُوا َ  الَ  َِ

ا إِالّ  يَُصّ�   .1016F1»ِهّ
يكم رياست جمعي كه استحقاق رياست نداشتند يا مفضول بودند به نسبت  بيست و

  .1017F2»يرث  نيا�م اشار�م«يفه ن حديث حذم مستحقين خالفت مرّ

نُ « خرج البخاري وغريه من حديثأ ِب  ََ
َ
ّ  بََُنََما قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ ِِ َّدُث  َ�ُِلٍ   ِف  اّل ُُ 

َقُومَ 
ُ
ُعَراِبّ  َجاَءهُ  ال

َ
َت  َ�َقاَل  َ انَةُ  ُضيَّعِت  إَِذا قَاَل  الّماَعةُ  ََ ََ

َ
 َكيَُف  قَاَل  .الّماَعةَ  فَاُ�تَِظرِ  اْ

تَُها ََ ُمرُ  َُّسدَ  إَِذا قَاَل  إَِضا
َ
  اْ

َ
ُهِلهِ  َ�ُ�ِ  إِل

َ
  .1018F3»الّماَعةَ  فَاُ�تَِظرِ  َ

َمرَ  ابُِن  َعِن « خرج البغوي من حديث عبداهللا ابن دينارأو ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،َُ َّ  إَِذا: ا

ُت  ََ ِت  َم َّ
ُ
تُُهمُ  ،الُُمَطيَُطاءَ  َ ََ ُ�نَاءُ  َََخَد

َ
  الُُملُوكِ  َ

َ
َُ  ،ََالّرَمِ  فَارَِس  ُ�نَاءُ َ ُ  َسلّ َّ ارََها ا  َعَ  ِشَ

  .1019F4»ِخيَارَِها
 اين معني در زمان حضرت عثمان متحقق شد.  و

خرج ابن ماجة من حديث أ :دوم فتور عظيم افتاد در اقامت اركان اسالم بيست و

َقاِسمِ  َعِن « عثامن بن خثيم
ُ
ٌُدِ  بُِن  ال ٌُدِ  بُِن  الرُّحَِن  ََ ََ  ِ َّ نُ  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا �ِيهِ  ََ

َ
نُ  َ  َجّدهِ  ََ

ٌُدِ  ََ  ِ َّ نّ  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا
َ
َ  ّ ِِ

ُموَرُ�مُ  َسيَِ�  :قَاَل  الّ
ُ
ُطِفئُونَ  رَِجاٌل  َ�ُعِدى َ �َُعَملُونَ  الّمّنةَ  َُ ََ 

ُِدَعةِ 
ُ
ُ�ؤَّخُرَنَ  بِال نُ  الّصَ ةَ  ََ يِتَها ََ َِ ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُُت  َمَوا َّ تُُهمُ  إِنُ  ا

ُ
ُ َر�
َ
ُ�َعُل  َكيَُف  َ

َ
 :قَاَل  َ
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لُِ� 
َ
مّ  اُ�نَ  يَا �َُمأ

ُ
ٌُدٍ  َ َّ  َعَص  لَِمنُ  َطاَعةَ  الَ  ََُفَعُل  َكيَُف  ََ   .1020F1»ا

ا عن ثابت عن انسٍ قال« خرج البخاري وغريه وهذا لفظ البغويأو ُعرُِ   ََ
َ
 ُ�مُ َن َ

َهُدهُ  ُكنُُت  َخَُئاً  َُ
َ
ِ  رَُسولِ  َعَ  َ َّ َ  الَ  قَُولَُ�مُ  لَََُ   ا

َ
ُ  إِالّ  إِل َّ بَا يا النق. ا

َ
 قَاَل  الّصَ ةَ  َحَُزةَ  َ

ُرُ   ِح َ  َصلّيُتُمُ  قَدُ  ُِ ُمُ   ََ َّ   ال
َ
ِ  رَُسولِ  َصَ ةُ  يِلَُ   َننَُت فَ َ َّ ِّ  َعَ  قَاَل ثم  ا

َ
رَ  لَمُ  َ

َ
اناً  َ ََ  َز

نُ  لَعاِمٍل ل َخُ�اً  انُِ�مُ  َِ ََ نُ  إِالّ  َهَذا َز
َ
اناً  يَُ�ونَ  َ ََ عَ  َز ََ  ّ ِِ

  .1021F2»نَ

َعثمان فتٌاً  بوَذا َاَ إ« حديث انس وغريه وقد مرّ  َعمر   ويف لفظ »ل�م ب�ر 

نُ  اُستََطُعَت  فَإِنِ «
َ
َ  ََ   .1022F3»َ�ُمُت  ََُمو

ذات خود ه هيچ خليفه ب اريخ كه اقامت حج بعد حضرت عثمانمعلوم است از ت و
ذات ه براي آن اقامت حج ب حضرت مرتضي ئبي را مقرر كردند ونه كرده است بلكه نا

خود نتوانست نمود بلكه در بعض سنين نائب هم نتوانست فرستاد كما هو مذكور في 
1023Fالمستدرك

ابان بن عثمان را امير الحج ساخته بود در ايام  معاويه بن ابي سفيان و 4
اقامت  كردند اال بعذر و مي فس خوده نخالفت خود حال آنكه خلفاي سابق اقامت حج ب

تاج بر سر  حج ضميمه خالفت بود بلكه از خواص خليفه چنانكه بر تخت نشستن و
قياصره عالمت بادشاهي  يشين اقامت نمودن در اكاسره وپنهادن يا در كوشك بادشاهان 

 بود.

 مصابيحـيف ال :رخص شرعيه نشدنه راضي ب بيست وسوم اختيار تشدد در عبادات و

َّ  رَُسوُل  قَاَل « لَنُ  �ُُتٌ  اّلينَ  َهَذا إِنّ  ا ا ّ  ََ ََ ُ َحدٌ  اّلينَ  �
َ
َ  

ّ
قَاِر ُوا فََمّدُ َا َغلٌََهُ  إِال ََ 

َا تُِشُ
َ
ةِ  ََاُستَِعينُوا َََ ََ ُد َِ

ُ
ََُحةِ  بِال ءٍ  ََالّر نُ  َََشُ َةِ  َِ

ُ
  .1024F5»اّلل
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َن سٌع  فما رَيت  رثَ صحا  البَ ر�ت َن َعن عم� قال َن « ذكر البغوي

مران فخذ َس م ذا بلِ    اإلإَنهم قال ابراهيم  قل �َديداَهون س�ة َال َقوَاً 
ذا اختلف إ�تهما َقال الَعب َمر�ن فخذ َذا اختلف علي    إ�تهما َقال الَعب َ

: يقول ن اهللا سٌحانه َيعالقر هما َن ال  َْ�تهما َن إ�تهما فَمر�ن فخذ َعلي    
َو ﴿ و � َورِ� مو  َّ �   يوۡ�  لۡ � بِ�و َو  و  مو  َورِ� ۡ�  لۡ � بِ�و   .1025F1»﴾عو

 از آنكه نص قرآن و ط رخص از مذاهب اربعه بعدشود كه تلقُّ مي از اين آثار مفهوم و
حديث صحيح از آن باز نداشته باشد  قياس جلي و اجماع سلف و حديث مشهور و

 .الفسق ىلإبه بعضهم متأخرين بل نسـخالفا للفقهاء الحسن است 

 خرج البغوي من حديثأ :دو فتنه را ذكر فرمودند بيست وچهارم آنحضرت

ِ  رَُسوَل  يَا :قُلُُت حذيفة قال « َّ يَُ�ونُ  ،ا
َ
َُ�ِ  َهَذا َ�ُعد َ

ُ
ٌُلَهُ  َكنَ  َكَما َشّ  ال  ،َ�َعمُ  :قَاَل  ؟َشّ  ََ

ِعُصَمةُ  َ�َما :قُلُُت 
ُ
ِ  رَُسوَل  يَا ال َّ  ،َ�َعمُ  :قَاَل  ؟بَِقّيةٌ  الّميُِف  َ�ُعدَ  َََهُل  :قُلُُت  ،الّميُُف  :قَاَل  ؟ا

اَرةٌ  يَُ�ونُ  ََ قَُذاءٍ  َعَ  إِ
َ
اَذا ُ�مّ  :قُلُُت  :قَاَل  ،َ َخٍن  َعَ  ََُهُدنَةٌ   َ   ُ�مّ  :قَاَل  ؟ََ

ُ
أ ََ  ،الّض لَةِ  ُ َعةُ  يَنُ

ِ  َكنَ  فَإِنُ  ّ رُِض  ِ   َِ
َ
َخذَ  ،ُهَركَ َه  َجَ�َ  َخِليَفةٌ  اْ

َ
الََ   َََ هُ  ،ََ َُ ِِال فَالَُز ُمَت  ََ نَُت  َُ

َ
 َعَ  َعّض  َََ

 .1026F2»َخَجَرةٍ  َجُذلِ 

ِ  رَُسوَل  يَا :قُلُُت « ويف لفظ َّ َشّ  َجاِهِلّيةٍ  ِ   ُكّنا إِنّا ا ُ  فََجاَءنَا ،ََ َّ َُ�ِ  بَِهَذا ا
ُ
 َ�َهُل  ،ال

َُ�ِ  َ�ُعدَ 
ُ
نُ  ال نُ  الّشّ  َذلَِ   َ�ُعدَ  َََهُل  :قُلُُت  ،مُ َ�عَ  :قَاَل  ؟َشّ  َِ ِ�يهِ  ،َ�َعمُ  قَاَل  ؟َخُ�ٍ  َِ  :قَاَل  ،َ َخنٌ  ََ
ا :قُلُُت  ََ ُهُدَنَ  قَُومٌ  :قَاَل  ؟َ َخنُهُ  ََ ََ  ِ�ُ َِ نُُهمُ  ََُعرُِ   ،َهُدٍي  بِ َُنُِكرُ  َِ  َذلَِ   َ�ُعدَ  َ�َهُل  :َ�ُقلُُت  ،ََ
 ِ�َُ
ُ
نُ  ال بَُواِ   َعَ  ُ َعةٌ  ،َ�َعمُ  :قَاَل  ؟َشّ  َِ

َ
نُ  ،َجَهّنمَ  َ َجاَ�ُهمُ  ََ

َ
 يَا :قُلُُت  ،ِ�يَها قََذفُوهُ  ،إَِلَُها َ

ِ  رَُسوَل  َّ نُ  ُهمُ  :قَاَل  ،َلَا ِصُفِهمُ  ا يِنَا َِ َ
ُ
ُّمونَ  ،ِج� ََ َ�تَ لُِمنَِتنَا ََ

َ
ُمُرِ�  َ�َما :قُلُُت  ،بِأ

ُ
 إِنُ  يَأ

ُ َرَ�ِ� 
َ
اَمُهمُ  الُُمُمِلِم َ  َجَاَعةَ  يَلَُزمُ  :قَاَل  ؟َذلَِ   َ ََ ِِ امٌ  ََال َجَاَعةٌ  يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  :قُلُُت  ،ََ ََ  ،إِ
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ُل  :قَاَل  ِ
ََ َُ ِفَرَ   يِلَُ   فَا

ُ
لَوُ  ،ُكَّها ال نُ  ََ

َ
ُصِل  َََعّض  َ

َ
َُ  يُُدِرَ�َ   َحّت  َخَجَرةٍ  بِأ نَُت  الَُمُو

َ
 َعَ  َََ

 .1027F1»َذلَِ  

ِِّ�َها« خرهآويال يف طحديثا  خرج مسلم عن عتبة بن غزوانأو ُّ  ُ�ٌُّوةٌ  يَُ�نُ  لَمُ  ََ  إِالّ  ََ

َّر ُونَ  فََمتَُخُبَُنَ  ُملًُن  َعقٌَِِتَها آِخرُ  يَُ�ونَ  َحّت  ََنَاَسَخُت 
ُ
ت َمَراءَ  ََ

ُ
 .1028F2»َ�ُعَدنَا اْ

ممي  ـقال سعيد بن ال«است  /تفسير اين دو فتنه در كالم سعيد بن المسيب و 
حٌد ثم كنت الانية فلم يٌ  من خهد الديِية َفلم يٌ  من خهد بدراً  َ�تنة اْثارث الف

 َ�را  بالفتنة اَْقال الِوي  الالة لم يريفع َ� الاس طٌاااحٌد قال َاهن لو كنت 
عقل  ي الَطٌا ل  ي خ� َنفع يقال ف ن الََقتل عثمان َ الانيه الرة َقول طٌاٌا 

  .»ل
ما بعد او است اال آنكه خالفت معاويه بن ابي  نهء اولي مقتل حضرت عثمان وپس فت

فتنهء ثانيه بعد فوت معاويه بن ابي سفيان تا استقرار خالفت  سفيان مستقر شد و
واقع شده  در روايت اولي واقعهء ردت كه در زمان حضرت ابوبكر صديق .عبدالملك

 ،اند در روايت ثانيه ردت را فتنه نشمرده مين واعتبار شدت بر مسله ب اند بود فتنه شمرده
 .بودكفار  زيرا كه اين واقعه بين المسلمين نبود بلكه در ميان مسلمين و

رمودند كه نماي ملت اسالميه صورتي معين ف براي نشو و پنجم آنحضرت بيست و

 خرج البغويأعد از آن انذار بفتن نمودند ب متحقق شد و تا آخر عهد حضرت عثمان

س م بن علقمة الزاع قال قال اعراٌب يا رسول اهللا هل لإل عن عرَة بن الز � عن كرز«
 خل اهللا عليهم َرا  اهللا بهم خ�اً َهل بيت َن العر  َالعجم َما تً� قال نعم ايا نَ
س م قال ثم َاذا يا رسول اهللا قال ثم يقع الفت كنها الظلل قال فقال االعراب ك يا اإل
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َ  صٌ الب لاهللا فقا رسول اء يض  بعض�م َاَي نفب بيده ثم لعو ن فيها اسا
َ  رقا  بعض ٍَ َقول صٌاء جع صابئ قول اسا  .» ين لإذا َال َن  ين إَصٌا  ،اي حيا

 ُ�نَ  َعوَُ  عن « خرج البغويأ :در تعداد فتن بيان فرمودند ششم آنحضرت بيست و

الٍِ   ََيُُت  :قَاَل  ،ََ
َ
ةِ  ِ   اّلِبّ  َ ََ ٌّةِ  ِ   ََُهوَ  ٌََُوكَ  َغُز َ مٍ  َُ

َ
 :الّماَعةِ  يََدِي  َ�ُ َ  ِسّتا اُعُد ُ  :َ�َقاَل  ،َ

َُ  ُ�مّ  ،َمُوِ�  ُخذُ  ُمويَانٌ  ُ�مّ  ،الَُمُقِدِس  َ�يُِت  َ�تُ
ُ
نَمِ  َكُقَعاِص  ِ�يُ�مُ  يَأ َِ

ُ
 الَُمالِ  اُستَِفاَضةُ  ُ�مّ  ،ال

ُعَطى َحّت  ايَ  الرُّجُل  َُ ٌَُق  ال فِتُنَةٌ  ُ�مّ  ،َساِخًطا َ�يََظّل  ،ِ ينَارٍ  ةَ َِ نَ  َ�يٌُت  ََ َعَرِ   َِ
ُ
 ،َ َخلَتُهُ  إِال ال

ُصَفرِ  بَِ�  ََ َُ َ  بََُنَُ�مُ  يَُ�ونُ  ُهُدنَةٌ  ُ�مّ 
َ
ِدُرَنَ  ،اْ ُِ يُونَُ�مُ  ،َ�يَ

ُ
َُت  َ�يَأ

َ
يَةً  َ�َماِ� َ  ت َُت  ،ََ

َ
 ت

يَةٍ  ُكّ    َعَشَ  اُ�نَا ََ
ُ
ل
َ
 .1029F1»ًفاَ

بعد از آن طاعون  ،رفيق اعلي فتح بيت المقدس واقع شده ب بعد انتقال آنحضرت
بعد از آن فتنه مستطيره عامه كه  ،ربعد از آن كثرت مال در زمان حضرت عثمان ،عمواس

 پديدار گشت. مانسبب شهادت حضرت عثه ب

نُ  ،ُ�َفُ�ٍ  بُِن  ُجٌَُ�ِ « خرج البغوي من حديثأ :هفتم بيست و الِِ   ََ نُ  ،ُ�َاِمرَ  بُِن  ََ ََ 

َعاذِ  نّ  ،َجٌٍَل  بُِن  َُ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ُمَرانُ  :قَاَل  ا ُثَِ   َخَراُ   الَُمُقِدِس  َ�يُِت  َُ ُثَِ   َََخَراُ   ،ََ ََ 

َُ  الَُملَُحَمةِ  ََُخُرَشُ  ،الَُملَُحَمةِ  ُخُرَشُ  ُقُمَطنُِطينِّيةِ  َ�تُ
ُ
َُ  ،ال َ�تُ ُقُمَطنُِطينِّيةِ  ََ

ُ
 ،اّلّجالِ  ُرَشُ خُ  ال

ِي فَِخَذِي  َعَ  َضََ   ُ�مّ 
ّ
ُعِ�  َحّدثَهُ  اَ َعاًذا :ََ َُ  َُ

َ
نُِكٌَيُهِ  َعَ  َ َّ   َهَذا إِنّ  :قَاَل  ُ�مّ  ،ََ

َ
نَُت  َكَما ل

َ
َ 

َُ  ،َهاُهنَا
َ
نَُت  َكَما َ

َ
  .1030F2»قَاِعد َ

اقدم بقاع  ضل وزيرا كه بيت المقدس اف ،نايه از اقليم شام استكبيت المقدس اينجا 
عمران شام در زمان  ملوك ايشان آنجا بود و و ‡نشست انبياي بني اسرائيل اوست و

امارت معاويه ابن ابي سفيان از جانب حضرت عثمان واقع شد  خالفت حضرت عثمان و
خروج  جانب عراق وه بر آمدن حضرت مرتضي ب خراب يثرب قتل حضرت عثمان و و
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فتح قسطنطنيه در زمان امارت معاويه بن ابي سفيان  صفين است و ملحمه حرب جمل و
رسد كه خروج دجال را متعاقب قسطنطنيه آورده  مي اينجا حيرتي بخاطر .ظهور آمده ب

هنوز بوئي از خروج دجال  شد حال آنكه زياده از هزار سال از فتح قسطنطنيه گذشت و

 حت الماعة يقوم ال«نين در حديث حذيفه كه مذكور شد كه چمشام نه رسيد همه ب
 ست از آنكه واقعهء قتل امام واي بناين لفظ م1031F1. »بأسياف�م َتت�َا إَاَ�م، يقايلوا

اثري از  اسياف عالمت قيامت است حاالنكه زياده از هزار سال منقضي شد وه اجتالد ب

نَا بُِعثُُت «همچنين  ساعت ظهور نه كرد و
َ
ََُ ِ  ََالّماَعةُ  َ � ِت �ۡ �﴿: همچنين آيت و .1032F2»َكَها   � 

ةو �  ِ ا َّ َّ �و   ُ  ّ رو لۡ � � م  معني مما ـيات يف هذا الآغري ذلك من احاديث و ىلإ .1033F3]1القمر: [ ﴾١ ق 

 .الحييص

كه مذكور شد ربطي دارد ي  قيام ساعت يا هر فتنه جوابش آنست كه خروج دجال و و
غايت  و ،نه استبار آوردن آن نهال گويا ابتداي حركت اين فته مانند ربط نشاندن نهال ب

دجال ه انذار قوم خود فرمودند ب لهذا حضرت نوع قيام ساعت و آن خروج دجال و
نشاند ميگويد  مي وقتي كه شخصي نهالي .زمان ظهور دجاله عد حضرت نوح ببا وجود ب

ساختن شربت  كند از سقي و مي هر سعي كه كه عقب نشاندن آن نهال بار آوردن است و
شود آخر آن خروج دجال  ش بار آوردن است سخن هر جا منتهي ميتغير آن غاي نخله و

وليس هذا آن زبان كشاد ه اينجا سري است دقيق كه بدون تمهيد مقدمات نتوان ب و .است

 .مقامه

  إِنّهُ  قال رسول اهللا« :بن جبل هشتم حديث ابوعبيدة بن الجراح ومعاذ بيست و
َ
 بََدَ

ُمرُ  َهَذا
َ
تُّوا َكيِنٌ  ُ�مّ  ،َعَضوًضا ُملًُن  َكيِنٌ  ُ�مّ  ،ََرَُحَةً  ِخ فَةً  َكيِنٌ  ُ�مّ  ،ََرَُحَةً  ُ�ٌُّوةً  اْ ّ�ةً  َُ  َََجُبِ
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فََماً ا ةِ  ِ   ََ َّ
ُ
َِر�رَ  �َُمتَِحلّونَ  ،اْ

ُ
ُُمورَ  ال

ُ
ُفُرَشَ  ََال

ُ
ال َفَما ِ  ََ

ُ
ال ةِ  ِ   ََ َّ

ُ
َنَ  ،اْ نَُصُ  ،َذلَِ   َعَ  َُ

ُ�ُرَزقُونَ  بَ  ََ
َ
َ  يَلُُقوا َحّت  ًداَ َّ  .1034F1»ا

نُ «اخرج ابن ماجة من حديث زيد بن وهب نهم   بيست و ٌُدِ  ََ ٌُدِ  بُِن  الرُّحَِن  ََ ََ 

َكُعٌَةِ  رَّ  
ُ
  اُ�تََهيُُت  قَاَل  ال

َ
ٌُدِ  إِل ََ  ِ َّ ُمِرَ بُِن  ا َعاِص  بُِن  ََ

ُ
َكُعٌَةِ  ِهّل  ِف  َجالٌِ   ََُهوَ  ال

ُ
 ال

ُقوُل  فََمِمُعتُهُ  َعلَيُهِ  ونَ ُ�ُتَِمعُ  ََاّلاُس  ُنُ  بََُنَا ََ
َ
عَ  � ِ  رَُسولِ  ََ َّ الً  نََزَل  إِذُ  َسَفرٍ  ِف  ا ِ�ُ

 فَِمنّا ََ
نُ  ّنا ِخٌَاَءهُ  يَُضُِ   ََ َِ نُ  ََ ّنا يَنُتَِضُل  ََ َِ نُ  ََ 1035Fَجَشِهِ  ِف  ُهوَ  ََ

نَاِ يهِ  نَاَ ى إِذُ  2 َعةٌ  الّصَ ةُ  َُ َِ  َجا
ِ  رَُسوُل  َقامَ �َ  فَاُجتََمُعنَا َّ ّ  يَُ�نُ  لَمُ  إِنّهُ  :َ�َقاَل  فََخَطٌَنَا ا ِِ

ٌُِ�  نَ نُ  َعلَيُهِ  َحّقا َكنَ  إِالّ  ََ
َ
 يَُدّل  َ

تَهُ  َّ
ُ
ا َعَ  َ ُعلَُمهُ  ََ ا ََ ُ�نُِذرَُهمُ  لَُهمُ  َخُ�ً ا ََ ُعلَُمهُ  ََ ا ََ ِِنّ  لَُهمُ  َشّ تَُ�مُ  ََ َّ

ُ
 ِف  َهاَعِ�يَتُ  ُجِعلَُت  َهِذهِ  َ

لَِها َّ
َ
ِِنّ  َ ُمورٌ  بَ َءٌ  يُِصيٌُُهمُ  آِخَرُهمُ  ََ

ُ
ءُ  ُ�مّ  َُنُِكُرََ�َها َََ َِ ُ   فَِتٌ  يَ َّ  َ�يَُقوُل  َ�ُعًضا َ�ُعُضَها يَُر

نُ  َِ ُف  ُ�مّ  ُمُهِلَكِت  َهِذهِ  الُُمُؤ َِ ءُ  ُ�مّ  ََنَُك َِ نُ  َ�يَُقوُل  فِتُنَةٌ  يَ َِ ُف  مّ �ُ . ُمُهِلَكِت  َهِذهِ  الُُمُؤ َِ  ََنَُك
هُ  َ�َمنُ  نُ  َهّ

َ
ُ�ُدَخَل  اّلارِ  َعِن  يُزَُحَز َ  َ َّنةَ  ََ

ُ
هُ  ال

ُ
ََتُهُ  فَلُتُُدِر� نُ  ََُهوَ  َمُو َِ ِ  يُُؤ َّ َُومِ  بِا

ُ
 اآلِخرِ  ََال

 َِ
ُ
َأ
ُ
ل ََ  

َ
ى اّلاِس  إِل ِ

ّ
ّ   اَ ِ نُ  ُُ

َ
يُوا َ

ُ
نُ  إَِلُهِ  يَأ ََ عَ  ََ ََ ا بَا ًَ ا ََ َطاهُ  إِ َُ

َ
َ�َمَرةَ  يَِميِنهِ  َصُفَقةَ  فَأ ٌِهِ  ََ

 قَلُ
ا فَلُيُِطُعهُ  نَازُِعهُ  آَخرُ  َجاءَ  فَإِنُ  اُستََطاعَ  ََ ُ وا َُ نَُ   فَاُضِ ُ َخلُُت  قَاَل . اآلَخرِ  َُ

َ
ِس  فَأ

ُ
نُ  َرَ َِ  ِ ُ�َ 

ُدكَ  َ�ُقلُُت  اّلاِس  َُ ُ �
َ
َ  َ َّ نَُت  ا

َ
نُ  َهَذا َسِمُعَت  َ ِ  رَُسولِ  َِ َّ   قَاَل  ا

َ
  �ِيَِدهِ  َخارَ فَأ

َ
ُذَ�يُهِ  إِل
ُ
 َ�َقاَل  َ

ُذنَاَى  َسِمَعتُهُ 
ُ
ِِ  َََََعهُ  َ

 . 1036F3»قَلُ

ِب  بُِن  قََُِ  « خرج البغوي من حديثأ :ام سي
َ
نُ  ،َحاِزمٍ  َ ُسلَِ�ّ  ِمرَُ اٍس  ََ

َ
 قَاَل  ،اْ

َل  الّصاِلُونَ  يَُذَهُ  : الِّبّ  َّ
َ
َل  اْ َّ

َ
َ�ٌَُق  ،فَاْ ِع�ِ  َفالَةِ َكحُ  ُحَفالَةٌ  ََ َّ َِ  ال

َ
ٌَاِلِهمُ  ال ،اّلُمرِ  َ َُ 

 ُ َّ  .1037F4»بَالَةً  ا
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باب  تن وكه در باب ف اند بيان فرموده بهمين قياس چيزهاي بسياري را آنحضرت و 
اين قدر اكتفا كنيم  در ابواب متفرقه ميتوان يافت ليكن در اين جا هم بر تغير الناس و

1038Fيدر الكبريحتكي عن البَ  تنبئ عن الغدير واجلفة ةالغرف

1 . 

در  مصالح ملحده تشريع نمودند و براي زمان ظهور شرور احكام و باز آنحضرت
 احاديث بسيار فرمودند كه چون زمان كذا وكذا ظاهر شود بايد كه شما چنين كار كنيد و

 چنان عمل نمائيد.

لرشع فيام وافق ا وأاطاعت غير مستحق خالفت چون مسلط شود واجب است  :اول

 .فيام خالفه ال

قتال نموده نشود با وي مگر آنكه كفر صريح از وي  خروج كرده نشود بر وي و :دوم

 :قال الب ذر �  ان البَن حديث فمِ  :اين مضمون متواتر بالمعني است ظاهر گردد و
ِطعُ  اُسَمعُ «

َ
لَوُ  َََ نّ  َحَِِشّ  ِلَعٌُدٍ  ََ

َ
َسهُ  َكأ

ُ
  .1039F2»َز ٌََِةٌ  َرَ

َهو يقول ة�ط    حج م الص  انها سمعت البَ ََن حديث لَوِ « :الو اع  ََ 
ٌُدٌ  َعلَيُُ�مُ  اُستُُعِمَل  ُقوُ ُ�مُ  ََ ِ  بِِ�تَاِ   ََ َّ ُ  فَاُسَمُعوا ا

َ
ِطيُعوا ل

َ
َََ«1040F3.  

نُ « ومن حديث ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ّ  َعِن  ا ِِ ُ  الَُمرُءِ  َعَ  ََالّطاَعةُ  الّمُمعُ  :قَاَل  اّل  ِ�يَما ،ُمُمِلمِ ال

َحّ  
َ
َ�ِرهَ  َ ا ،ََ ِمرَ  فَإَِذا ،بَِمُعِصيَةٍ  يُُؤَمرُ  لَمُ  ََ

ُ
  .1041F4»َطاَعةَ  ََالَ  َسُمعَ  فَ َ  بَِمُعِصيَةٍ  َ

ُعِصيَةٍ  ِف  َطاَعةَ  الَ  :قال ا ان رسول اهللا« ومن حديث  ِف  الّطاَعةُ  إِّ�َما ،ََ

  .1042F5»الَُمُعُرَِ  
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ُعِصيَةِ  ِف  لَِمُخلُو ٍ  َطاَعةَ  الَ  ل قال رسول اهللالواس بن سمعان قا« ومن حديث ََ 

َاِلِ  
ُ
  .1043F1»ال

ُعنَاُه، الِّبّ  َ َعنَا قال: عٌا ة بن الصاَت« ومن حديث ََ َخذَ  ِ�يَما َ�َقاَل  َ�ٌَا
َ
نُ  َعلَيُنَا، َ

َ
َ 

َعنَا ََ ِطنَا ِ   ََالّطاَعةِ  الّمُمعِ  َعَ  بَا ََ نُ ُكَرِهنَا ََ ََ نَ  ََ نَا اََُعُتِ �ُُتِ ثَُرةٍ  ََ
ُ
نُ  َعلَيُنَا، َََ

َ
 ُ�نَاِزعَ  الَ  َََ

ُمرَ 
َ
ُهلَهُ  اْ

َ
نُ  إِالّ  َ

َ
َُا َ نَ  ِعنَُدُ�مُ  بََواًحا ُ�ُفًرا يََر   .1044F2»بُُرَهانٌ  ِ�يهِ  اهللاِ  َِ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَالَُت « م سلمةأومن حديث  َّ ُمَراءُ  َعلَيُُ�مُ  يَُ�ونُ : ا
َ
 ََُعِرفُونَ  َ

َُنُِكرُ  نَ�رَ  َ�َمنُ  ،َنَ ََ
َ
نُ  ،بَِرئَ  َ�َقدُ  َ ََ لَِ�نُ  ،َسِلمَ  َ�َقدُ  َكِرهَ  ََ نُ  ََ يَاَ�عَ  رَِ َ  ََ فَ  :قَالُوا ،ََ

َ
َ 

ا ،ال :قَاَل  ؟َ�ُقتُلُُهمُ  ا ال ،َصلّوا ََ   .1045F3»َصلّوا ََ

نّ « ومن حديث احلارث االشعري
َ
ِ  نَِبّ  َ َّ َ  إنّ  :قَاَل  ا َّ   ا

َ
َمرَ  َََعال
َ
َ  ُ  َزَ�ِر�ّا ُ�نَ  ََ َُ

ٍَ  ِبَُمِ   نُ  َكِما
َ
ُعَمَل  َ نُ  ،بِِهنّ  ََ

َ
ُمرَ  َََ

ُ
اِ�يَل  بَِ�  يَأ نُ  إُِهَ

َ
ُعَملُوا َ نُ  فََن َ  ،بِِهنّ  ََ

َ
ٌُِطئَ  َ ُ  َ�َقاَل  ،َُ

َ
 ل

ََ  قَدُ  إنَّ   :ِعََس  ِمُر
ُ
ٍَ  ِبَُمِ   َ نُ  َكَِما

َ
نُ  ،بِِهنّ  ََُعَمَل  َ

َ
ُمرَ  َََ

ُ
نُ  اِ�يَل إُِهَ  بَِ�  يَأ

َ
ُعَملُوا َ  ،بِِهنّ  ََ

ا َّ نُ  فَإِ
َ
ُهمُ  َ َِ ٌَلّ ا ،َُ َّ ِِ نُ  ََ

َ
ُهمُ  َ َِ بَّل

ُ
ُ  َ�َقاَل  ،َ

َ
ِخ  يَا :ل

َ
ُخَش  إِّ�  َ

َ
نُ  َسٌَُقتَِ�  إِنُ  َ

َ
َعّذَ   َ

ُ
َ،  َُ

َ
َ 

اِ�يَل  بَِ�  فََجَمعَ  ،ِب  ُ�َُمَف    َحّت  الَُمُقِدِس  َ�يُِت  ِ   إُِهَ
َ
تَأل َُ َعُدَا ،ِجدُ الَُممُ  ا ََ  ،الّشَِ   َعَ  ََ

َ  فََحِمدَ  َّ ُ�َ�  ا
َ
َ  إنّ  :قَاَل  ثمّ  ،َعلَيُهِ  َََ َّ َمَرِ�  ا

َ
ٍَ  ِبَُمِ   َ نُ  َكَِما

َ
َمَل  َ َُ

َ
آُمُرُ�مُ  ،بِِهنّ  َ نُ  ََ

َ
َ 

لُُهنّ  ،بِِهنّ  ََُعَملُوا َّ
َ
نُ  :َ

َ
َ  ََُعٌُُدَا َ َّ ُ�وا ََال ،ا ثََل  إِنّ فَ  ،َخَُئًا بِهِ  �ُُشِ  اُخَتَى رَُجٍل  َكَمثَِل  َذلَِ   ََ

ًٌُدا ن ََ اِلِ  َخاّص  َِ َُ  بََوِر ٍ  ََ
َ
َمِ�  َََهَذا ،َ ارِي َهِذهِ  :َ�َقاَل  ،َذَهٍ   َ َمُل  ،ََ َُ  ّ  فَا

َ
َََ  ّ

َ
َمِ�  إِل ََ، 

ُعَمُل  فََجَعَل  ُ�ؤَّ ي ََ َملَهُ  ََ ََ  
َ
يُّ�مُ  ،َسيِّدهِ   َ�ُ�ِ  إِل

َ
هُ  فَ   �َُتّ

َ
ٌُُدهُ  يَُ�ونَ  نُ َ ِِنّ  ؟َكَذلَِ   ََ ََ  َ َّ  ا

َرَزقَُ�مُ  َخلََقُ�مُ  َََجّل  عزّ  َهُ  ،ََ ٌُُد َُ ُ�وا ََال فَا آُمَرُ�مُ  َخَُئًا بِهِ  �ُُشِ َ  فَإِنّ  ،بِالّص ةِ  ََ َّ  ا
نُِصُ   ا ِلَعٌُِدهِ  ََُجَههُ  ََ آُمَرُ�مُ  يَلُتَِفتُوا فَ  ،َصلّيُتُمُ  فَإَِذا ،يِلُتَِفُت  لمُ  ََ ثََل  فَإِنّ  ،بِالّصيَامِ  ََ ََ 
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َعهُ  رَُجٍل  َكَمثِل  الّصيَامِ  رٌ  ََ نُ  ُصَ ّ   ُكُّهمُ  ِعَصابَةٍ  ِ   ِمُمٍ   َِ ِ نُ  ُُ
َ
دَ  َ ِ�َ  ََ ِِنّ  الُِمُمِ   ِر� ََ 

ُطيَُ   الّصايِمِ  فَمِ  ُخلُوَ  
َ
ِ  ِعنُدَ  َ َّ نُ  ا َِ  َِ آُمَرُ�م الُِمُمِ   ِر� ثََل  فإنّ  ،بِالّصَدقَةِ  ََ ثَُل  َذلَِ   ََ ََ 

هُ  رَُجٍل  َهَ
َ
َ  َّ ّدَا ،الَعُد ََ   يََديُهِ  فَ

َ
نُِقهِ  إِل ُ وا َ�َقّدُموهُ  ،َُ نَُقهُ  ِلَُضِ   لَُ�مُ  َهُل  :َ�َقاَل  ،َُ

َ
نُ  إِل
َ
َ 

ُ�تَِدي
َ
ُفتَِدي فََجَعَل  ،َ�ُفِب  َ نُُهمُ  َ�ُفَمهُ  ََ َقِليِل  َِ

ُ
َكثِ�ِ  بِال

ُ
آُمَرُ�مُ  هُ َ�ُفمَ  فَّ   حّت  ََال  بِِذُكرِ  ََ

 ِ َّ ثََل  فإنّ  ،َكِثً�ا ا َّ  َطلٌََهُ  رَُجٍل  َكَمثَِل  َذلَِ   ََ اًع  الَعُد ثَِرهِ  ِ   ِهَ
َ
َت  ،َ

َ
 َحِصينًا ِحُصنًا فَأ

ِِنّ  ،ِ�يهِ  َ�تََحّصنَ  َعٌُدَ  ََ
ُ
ُحَصنُ  ال

َ
ا َ نَ  يَُ�ونُ  ََ يَُطانِ  َِ َّ ِ  ِذُكرِ  ِ   َكنَ  إَِذا ال َّ  :قَاَل  َََجّل  عزّ  ا

قَاَل  ِ  رَُسوُل  ََ َّ نَا: ا
َ
ُ  ،ِبَُمٍ   آُمُرُ�مُ  ََ َّ ََماَعةِ  :بِِهنّ  ََمَرِ�  ا

ُ
 ،ََالّطاَعةِ  ،ََالّمُمعِ  ،بِال

الُِهُجَرةِ  َها ِ  ،ََ ِ
ُ
ِِيِل  ِ   ََال ِ  َس َّ ِِنّهُ  ،ا نُ  ََ نَ  َخَرشَ  ََ ََماَعةِ  َِ

ُ
 ِر َُقةَ  َخلَعَ  َ�َقدُ  ،ِخُبٍ  قيُدَ  ال

نُ  اإلُِس مِ  نُِقهِ  َِ نُ  إِال َُ
َ
  .1046F1»يَُراِجعَ  َ

ِب « ومن حديث
َ
ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ ُقوُل  ا نُ  :ََ ََماَعةَ  فَاَرَ   ََ

ُ
نَ  َََخَرشَ  ال َِ 

ََ  الّطاَعةِ  نُ  َجاِهِلّيةٌ  فَِمييَتُهُ  َ�َما ََ ِت  َعَ  َخَرشَ  ََ َّ
ُ
فَاِجَرَها بَّرَها ُ  يَُضِ  تَِميُِفهِ  َ َاِش  الَ  ََ ُُ 

ناً  َِ ِى يَِف  ََالَ  ِإليَمانِهِ  ُمُؤ ُهدٍ  َِ نُ  فَلَََُ   بَِعُهِدهِ  ََ ِت  َِ َّ
ُ
َ«1047F2. 

ِ  رَُسوُل  َلَا قَاَل  قَاَل عٌدا� َن ممعو  «ومن حديث  َّ َُنَ  إِنُّ�مُ  :ا ثََرةً  َ�ُعِدى َسَتَ
َ
َ 

ُموراً 
ُ
ا قُلُنَا قَاَل . َُنُِكُرََ�َها َََ ُمُرنَا ََ

ُ
ّ َا قَاَل  يَأ

َ
َ  َََسلُوا َحّقُهمُ  إَِلُِهمُ  َ َّ   .1048F3»َحّقُ�مُ  ا

َل  قَاَل « ومن حديث وائل بن حجر
َ
ُُعِفّ  يَِز�دَ  ُ�نُ  َسلََمةُ  َسأ

ُ
ِ  رَُسوَل  ال َّ ّ  يَا َ�َقاَل  ا ِِ

 نَ

 ِ َّ يَُت  ا
َ
َرَ
َ
ُت  إِنُ  َ ََ َمَراءُ  َعلَيُنَا قَا

ُ
َ  ُ ل

َ
�َُمنَُعونَا َحّقُهمُ  ونَا�َُمأ ِطيُعوا اُسَمُعوا :قَاَل  َحّقنَا ََ

َ
 فَإِّ�َما َََ

ا َعلَيُِهمُ  ا َََعلَيُُ�مُ  ُحّلُوا ََ  .1049F4»ُحّلُتُمُ  ََ

 . حاديث كلها البغويخرج هذه األأ
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تسلط او مستقر گشت اگر ديگري بر وي  چون بيعت براي شخصي منعقد شد و :سوم
بايد كشت افضل باشد از وي يا مساوي يا مفضول  مي كند او راقتال  خروج نمايد و

نُ « خرج البغويأ نُ  :قَاَل  الّبّ  َعِن  ،َعُرفََجةَ  ََ ِت  َعَ  َخَرشَ  ََ َّ
ُ
نُ  يُرُ�دُ  ُ�ُتَِمُعَونَ  ََُهمُ  َ

َ
َ 

َفّرَ   تُلُوهُ  ،بََُنَُهمُ  َُ َُ نُ  َكيِنًا فَا  .1050F1»َكنَ  ََ

نُ «رضة يب نأخرج البغوي من حديث أو  ِب  ََ
َ
ُُدرِّى  َسِعيدٍ  َ

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ال َّ  :ا

تُلُوا ِلَِليَفتَُ ِ  بُو�ِعَ  إَِذا َُ نُُهَما اآلَخرَ  فَا َِ«1051F2. 

 َ�نُو َكنَ  :قَاَل  الّبّ  َعِن عن اب هر�رة « خرج البغوي من حديث ايب حازمأو 

اِ�يَل  ِِيَاءُ  �َُموُسُهمُ  إَِهَ
نُ
َ
ِِنّهُ  ،نَِبّ  َخلََفهُ  نَِبّ  َهلََ   اُكّمَ  اْ  ُخلََفاء َََسيَُكونُ  ،َ�ُعِدي نَِبّ  ال ََ

ُمُرنَا َ�َما :قَالُوا ،َ�يَُكُثَُنَ 
ُ
لِ  بَِِيَُعةِ  فُوا :قَاَل  ؟يأ َّ

َ
لِ  اْ َّ

َ
ُطوُهمُ  ،فَاْ َُ

َ
َ  فَإِنّ  ،َحّقُهمُ  َ َّ  َسايِلُُهمُ  ا

 .1052F3»اُسَتَُعُهمُ  عّما

عن الب  « ة من حديث عبداهللا بن عمروبن العاص يف قصة طويلةٍ جبن ماخرج اأو

نُ : قال عَ  ََ ََ ا بَا ًَ ا ََ َطاهُ  إِ َُ
َ
َ�َمَرةَ  يَِميِنهِ  َصُفَقةَ  فَأ ٌِهِ  ََ

ا فَلُيُِطُعهُ  قَلُ  آَخرُ  َجاءَ  فَإِنُ  اُستََطاعَ  ََ
نَازُِعهُ  ُ وا َُ نَُ   فَاُضِ  .1053F4»اآلَخرِ  َُ

 خرج مسلمأ ؟خلفاء صلوات را تأخير كنند چه بايد كرد ،چون در زمان فتنه :چهارم

نُ « ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  ِل  قَاَل  قَاَل  َذرّ  َ َّ نَُت  َكيَُف  :ا

َ
َمَراءُ  َعلَيَُ   َكنَُت  إَِذا َ

ُ
 الّصَ ةَ  يُؤَّخُرَنَ  َ

نُ  قُِتَها ََ ََ  َُ
َ
نُ  الّصَ ةَ  يُِميتُونَ  َ قُِتَها ََ مُ  َ�َما قُلُُت  قَاَل . ََ

ُ
ِِ يَأ  فَإِنُ  لَِوقُِتَها الّصَ ةَ  َصّل   قَاَل  ُر

تََها
ُ
ُ َر�
َ
َعُهمُ  َ  .1054F5»نَافِلَة لََ   فَإِّ�َها فََصّل  ََ
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خرج أ ؟واقع شود تدبير چيست ةاامراي زمان فتن تعدي در اخذ زكاز چون  :پنجم

ِ  رَُسوَل قال قال  َعتِيٍ   بُِن  َجابِرِ عن « ابوداود َّ َِيُ�مُ  :قَاَل  ا
ُ
ٌ   َسيَأ

ُ
ُضونَ  َر� ِّ ٌَ  فَإَِذا َُ

ا ََ َُ َ  بََُنَُهمُ  َََخلّوا بِِهمُ  فَرَّحٌُوا َجاُءَُ�مُ  ونَ  ََ ُِ ُ�ُفِمِهمُ  َعَدلُوا فَإِنُ  يَُِتَ
َ
ِِنُ  فَأل  َ�َعلَيَُها َهلَُموا ََ

رُُضوُهمُ 
َ
َُدُعوا رَِضاُهمُ  َزَ�يُِ�مُ  َََمامَ  فَإِنّ  َََ

ُ
ل   .1055F1»لَُ�مُ  ََ

نُ «خرج ابوداود أو ٌُدِ  بُِن  َجِر�رِ  ََ ََ  ِ َّ ُعِ�  - نَاٌس  َجاءَ  قَاَل  ا نَ  ََ ُعَراِ   َِ
َ
  - اْ

َ
 رَُسولِ  إِل

 ِ َّ نَ  نَاًسا إِنّ  َ�َقالُوا ا َِ  َ َِ يُونَا الُُمَصّد
ُ
رُُضوا :َ�َقاَل  قَاَل . َ�يَُظِلُمونَا يَأ

َ
َِيُ�مُ  َ  يَا قَالُوا. ُمَصّد

ِ  رَُسوَل  َّ ِِنُ  ا رُُضوا :قَاَل  ونَاَهلَمُ  ََ
َ
َِيُ�مُ  َ ِِنُ  ُمَصّد   .1056F2»ُهِلُمتُمُ  ََ

مطلوب شد  تخلي براي عبادت در زمان اول ممنوع بود در زمان فتنه محبوب و :ششم

نُ « خرج الرتمذيأ ِب  ََ
َ
نُ  رَُجٌل  َمرّ  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ ُصَحاِ   َِ

َ
ِ  رَُسولِ  َ َّ ُعٍ   ا َِ ِ يََُنَةٌ  ِ�يهِ  ت َُ 

نُ  اءٍ  َِ ُعَجٌَتُهُ  ُذبَةٌ عَ  ََ
َ
ُت  لَوِ  َ�َقاَل  ِلِطيٌَِها فَأ

ُ
ل َ ََ َُ ُمُت  اّلاَس  ا ََ

َ
ُعِ   َهَذا ِف  فَأ َّ لَنُ  ال ُ�َعَل  ََ

َ
َ 

ِذنَ  َحّت 
ُ
ُستَأ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِ  لِرَُسولِ  َذلَِ   فََذَكرَ  ا َّ َقامَ  فَإِنّ  ََُفَعُل  الَ  :َ�َقاَل  ا َحِدُ�مُ  ََ

َ
 ِف  َ

ِِيِل  ِ  َس َّ فَُضُل  ا
َ
نُ  َ ا َسٌُِع َ  بََُِتهِ  ِف  َصَ يِهِ  َِ ًَ الَ  َع

َ
ٌّونَ  َ ِ

ُ
نُ  ت

َ
ِفرَ  َ ُِ ََ  ُ َّ �ُُدِخلَُ�مُ  لَُ�مُ  ا ََ 

َّنةَ 
ُ
ِِيِل  ِف  اُغُزَا ال ِ  َس َّ نُ  ا ِِيِل  ِف  قَايََل  ََ ِ  َس َّ ُ  َََجٌَُت  نَاقَةٍ  فَُواَ   ا

َ
َّنةُ  ل

ُ
  .1057F3»ال

نُ « خرج امحدأو ِب  ََ
َ
َ  

ُ
ةَ َ ََ ا عَ  َخرَُجنَا قَاَل  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ ّ�ةٍ  ِف  ا نُ  َهِ ايَاهُ  َِ  - قَاَل  - َهَ

ارٍ  رَُجٌل  َ�َمرّ  َِ ءٌ  ِ�يهِ  بِ نُ  َشُ اءٍ  َِ نُ  َ�ُفَمهُ  فََحّدَث  - قَاَل  - ََ
َ
ارِ  َذلَِ   ِف  يُِقيمَ  بِأ َِ

ُ
ا َ�يَُقويُهُ  ال ََ 

نُ  ِ�يهِ  َكنَ  اءٍ  َِ �ُِصيُ   ََ ا ََ ََ  ُ
َ
نَ  َحُول َُقِل  َِ

ُ
َ�تََخّ�  ال نَ  ََ ِّ  لَوُ  قَاَل  ُ�مّ  اّلُ�يَا َِ

َ
ََيُُت  َ

َ
َ  ّ ِِ

 نَ
 ِ َّ َُ  ا ُ  َذلَِ   فََذَكُر

َ
ِذنَ  فَإِنُ  ل

َ
ِِالّ  َ�َعلُُت  ِل  َ ُ�َعُل  لَمُ  ََ

َ
يَاهُ . َ

َ
ّ  يَا َ�َقاَل  فَأ ِِ

ِ  نَ َّ ِّ  ا َُ  إِ ارٍ  َمَرُر َِ  بِ
ا ِ�يهِ  ُقويُِ�  ََ َُقِل  الَُماءِ  نَ َِ  ََ

ُ
نُ  َ�ُفِس  فََحّدثَيُِ�  ََال

َ
يمَ  بِأ َِ

ُ
َّ�  ِ�يهِ  َ

َ
ت
َ
نَ  َََ  َ�َقاَل  قَاَل . اّلُ�يَا َِ

 ّ ِِ ِّ  :اّل ُ�َعُث  لَمُ  إِ
ُ
َُهوِ يّةِ  َ

ُ
الَ  بِال اِ�ّيةِ  ََ لَِكّ�  بِاّلُصَ َِنيِفّيةِ  بُِعثُُت  ََ

ُ
ِى الّمُمَحةِ  بِال

ّ
 ََاَ
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َّمدٍ  َ�ُفُ   ةٌ  �ِيَِدهِ  ُُ ََ ُد َِ َُ  لَ
َ
ََُحةٌ  َ ِِيل ِف  َر ِ  َس َّ نَ  َخُ�ٌ  ا ا اّلُ�يَا َِ ََ لَُمَقامُ  ِ�يَها ََ َحِدُ�مُ  ََ

َ
 ِف  َ

نُ  َخُ�ٌ  الّصّف   .1058F1»َسنَةً  ِسيّ َ  َصَ يِهِ  َِ

نُ « خرج البغويأ ِب  ََ
َ
ُُدرِّي  َسِعيدٍ  َ

ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  :قَاَل  ،ال َّ نُ  وِخُ  يُ : ا

َ
 َخُ�ُ  يَُ�ونَ  َ

الِ  نَمَ  الُُمُمِلمِ  ََ َِ
ُ
ٌِعُ  ال

ٌَالِ  َخَعَف  بَِها يَيّ ِ
ُ
َمَواقِعَ  ،ال نَ  بِِديِنهِ  يَِفرّ  ،الَُمَطرِ  ََ ِفَتِ  َِ

ُ
  .1059F2»ال

نُ « خرج البغويأو ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ َّ َقاِعدُ  فَِتٌ  َستَُكونُ  :ا

ُ
 َخُ�ٌ  ِ�يَها ال

نَ  َقايِمِ  َِ
ُ
َقايِمُ  ،ال

ُ
ال نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها ََ نَ  َخُ�ٌ  ِ�يَها ََالَُماِش  ،الَُماِش  َِ نُ  ،الّماِع  َِ  لََها �ََشَّ   ََ

فُهُ    ِ�يَها َََجدَ  َ�َمنُ  ،�َُميَُشِ
ً
َُ  َملَُجأ
َ
َعاًذا َ  .1060F3»بِهِ  فَلُيَُعذُ  ََ

خرج أان جائز باشد در اين زم 1061F4بكسي كه بيعت بر هجرت كرده باشد تعرّ :هفتم

نُ « النسائي ُرَوِع  بُِن  َسلََمةَ  ََ
َ
نّهُ  اْ

َ
َّجاِش  َعَ  َ َخَل  َ

ُ
ُرَوِع  اُ�نَ  يَا َ�َقاَل  ال

َ
ََ  اْ  َعَ  اُريََدُ 

ُعنَاَها َكَِمةً  َََذَكرَ  َعِقٌَيَُ   ََ  ََ َُ لَِ�نّ  الَ  قَاَل . ََ ََد ِ  رَُسوَل  ََ َّ ِذنَ  ا
َ
َّ  ِف  ِل  َ ُُد

ُ
 .1062F5»ال

نهي از منكر از واجبات اسالم بود در زمان فتنه ساقط شد و معروف ه امر ب :شتمه

َهاقال  عن اب ب�ر الصدي « خرج الرتمذي وابن ماجةأ َّ
َ
 ََُقرَُءَنَ  إِنُّ�مُ  ،اّلاُس  يََ

ٰ ﴿ َهِذهِ  اَ   ُ �ه
 
َِن  � َ َّ  ْ دورا َ يۡ  ء ام  مۡ ِ  ۡمۖ  �و �و  َ نفو

 
م �   أ َو ه َو ّل  ّمن َ  �ۡ هۡ � ذ اِّ  ض   َ : ة[المائد ﴾تومۡ ت 

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  فَإِّ�  ،]105 َّ ُقوُل  ا َُا إَِذا اّلاَس  إِنّ  :ََ
َ
نَُكًرا َرَ َهُ  فَلَمُ  ،َُ ُ�ّ َِ نُ  يُوِخُ   ،َُ

َ
َ 

ُعّمُهمُ  ََ  ُ َّ  .1063F6»بِِعَقابِهِ  ا
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َ يۡ ﴿: ب ثعلٌة الَ�   قول يعالَعن « خرج الرتمذي وابن ماجةأو مۡ ِ   �و
ۡمۖ  �و  َ نفو

 
م �   أ َو ه َو ّل  ّمن َ  �ۡ هۡ � ِّذ ا ض   َ اقال  ﴾تومۡ ت  ََ

َ
َ  ِ َّ ا ُت  لََقدُ  ََ

ُ
ل
َ
نَُها َسأ ًٌِ�ا ََ ُت  ،َخ

ُ
ل
َ
 َسأ

نَُها ِ  رَُسوَل  ََ َّ ََنَاَهُوا بِالَُمُعرَِ   اُ�تَِمُرَا بَِل  :َ�َقاَل  ا يَُت  إَِذا َحّت  ،الُُمنَُكرِ  َعِن  ََ
َ
 ُخّحا َرَ

َط  ّتًٌَعا َََهًوى ،اًع َُ ُِِعَجاَ   ،ُمُؤثََرةً  ََُ ُ�يَا ،َُ ٍي  ِذي ُكّ  ََ
ُ
يِهِ  َرَ

ُ
يَُت  ،بَِرَ

َ
َرَ ُمًرا ََ

َ
نُهُ  لََ   بُدّ  ال َ َِ، 

ُمرَ  َََ عُ  ،َ�ُفَمَ   َ�َعلَيَُ  
َ
َعَوامّ  َ

ُ
َراَءُ�مُ  فَإِنّ  ،ال يّامَ  ََ

َ
ٌََض  ،ِ�يِهنّ  َصَبَ  َ�َمنُ  ،الّصُبِ  َ  َعَ  ََ

َُمرِ 
ُ
ثُُل  ِ�يِهنّ  لِلَُعاِمِل  ،ال ُجرِ  َِ

َ
ُعَملُونَ  رَُج  َخُِم َ  َ ثَُل  ََ َمِلهِ  َِ َزاَ ِ�  ،ََ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  ،َ�ُ�ُهُ  ََ

 ِ َّ ُجرُ  ،ا
َ
نُُهمُ  َخُِم َ  َ ُجرُ  :قَاَل  ؟َِ

َ
نُُ�مُ  َخُِم َ  َ َِ«1064F1. 

بقيت اذا إقال كيف ب   ن البَعن عٌدا� بن عمرَ ن العاص «واخرج التزمذي 
1065Fَن الاس ثالة  ح

َخٌ  ب  َمرجت عهو هم َ 2 صابعه ََانايهم َاختلفوا فننوا هكذا 
َعلي  باصة نفم  َ َ ع َا ينكر  َا ِقال فٌم يأمر� قال علي  بما يعر   َعوا هم ياك 

َعلي  بََ� رَاية  َ ع َا ينكر  َخذ َا يعر   مر خاصة ألزم بَت  َامل  علي  لمان  
َ ع نفم  .1066F3»مر العاَةَ  

1067Fملك تجاحف چون قريش بر :نهم

خرج ابوداود من أنبايد گرفت  ئكنند حصه از ف 4

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت « :يقول حديث ذي الزوائد صاحب رسول اهللا َّ َمرَ  الُوََ اِع  َحّجةِ    ا
َ
َ 

َ�َهاُهمُ  اّلاَس  ُت  َهُل  :قَاَل  ُ�مّ  ،ََ ُِ َاَحَفُت  إَِذا :قَاَل ُ�ّم  ،َعمُ �َ  الّلُهمّ  :قَالُوا ؟بَلّ
َ
 الُُملُُ   قَُر�ٌُش  ،ت

َعَطاءُ  َع بََُنََها فيما 
ُ
 .1068F5»فََدُعوهُ  اَ�ن رخاً  ال
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در عهد فتنه احتراز از صحبت  صحبت خلفاء در زمان اول سعادتي عظيم بود و :دهم

صي  نه ي: إقال قال رسول اهللا عن عمر بن الطا « مشكوةـيف الملوك الزم است 

ال رجٌل عر   ين اهللا فجاهد عليه إينجو َنه  خر الزَان َن سلطانهم خدايد الآَت   َ
بلمانه َ�ده َقلٌه فذل  اَي سٌقت ل المواب  َرجل عر   ين اهللا فصد  به َرجل 

ي َن يعمل بٌاطل َحٌه عليه َان رَي َن يعمل ال� َعر   ين اهللا فمكت عليه فان ر
 .1069F1»ابطانه كه و عبِضه عليه فذل  ينجَ

امضاي قول خليفه در زمان سابق حجتي بود ودر ايام فتنه اين معني منقطع  :يازدهم

نُ « رج مسلمخأ ،شد ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ نّ  َمُمُعو ٍ  بُِن  ا
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ا :قَاَل   ا نُ  ََ َِ  ّ ِِ

ُ  َ�َعثَهُ  نَ َّ  ِف  ا

ةٍ  َّ
ُ
َ  �ٌُِ ُ  َكنَ  إِالّ  ََ

َ
نُ  ل َِ  َّ

ُ
ُصَحاٌ   َحَواِرّ�ونَ  ِتهِ َ

َ
ُخُذَنَ  َََ

ُ
�َُقتَُدَنَ  تُِمنِّتهِ  يَأ ُمِرهِ  ََ

َ
 إِّ�َها ُ�مّ  بِأ

ُلُُف 
َ
نُ  ت ُقولُونَ  ُخلُوٌ   َ�ُعِدِهمُ  َِ ا ََ ُفَعلُونَ  الَ  ََ َ�ُفَعلُونَ  ََ ا ََ  �ِيَِدهِ  َجاَهَدُهمُ  َ�َمنُ  يُُؤَمُرَنَ  الَ  ََ
نٌ  َ�ُهوَ  َِ نُ  ُمُؤ ََ نٌ  َ�ُهوَ  بِِلَمانِهِ  َجاَهَدُهمُ  ََ َِ نُ  ُمُؤ ََ ٌِهِ  َجاَهَدُهمُ  ََ

نٌ  َ�ُهوَ  بَِقلُ َِ لَََُ   ُمُؤ َراءَ  ََ ََ 
نَ  َذلَِ   ٌّةُ  اِإليَمانِ  َِ   .1070F2»َخرَُ لٍ  َح

ن :عن ابن ممعو  قال« مشكوةـيف ال ََ  قد بمن فَلََُُمَتّ  ،ُمُميَّنا كنَ  ََ  ال الحّ  فإنّ  ،َا

نُ  ََ  ََعمَقها ،قلوً ا َبّرها :اَْة هذه َفضَل  كنوا ،ُمد َصحاُ   ََل  ،الِفتُنَةُ  عليه يُؤ
 ،فضلَهم مم فاعِرفوا ،ِ ينه َإلقاَة ،نِيّه لصحٌة اهللا اختارهم ،ي�لًّفا ََقلّها ،علًما

 الُهَدى ع كنوا فإنهم ،َسَ�ِهم َخ قِهم َن استََطُعتُم بما َيمّمكوا ،َثرهم ع َايٌُعوهم
1071Fرواه رزينٌ  »تقيمممـال

3.  

ِعُر َاَض عن « خرج ابن ماجةأ
ُ
ُقوُل  َساِرَ�ةَ  ُ�نَ  ال ِ  رَُسوُل  ِ�ينَا قَامَ  ََ َّ ََ  ا َظنَا يَُومٍ  َذا ََ  فََو

ةً  َموُِعَظةً  َِ نَُها ََِجلَُت  بَِلي ُقلُوُ   َِ
ُ
نَُها َََذَرفَُت  ال ُعيُونُ  َِ

ُ
ِ  رَُسوَل  يَا فَِقيَل  ال َّ ُظتَنَا ا ََ  ةَ َموُِعَظ  ََ
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َهدُ  ُموَّ ٍع  َُ ِ  بِتَُقَوى َعلَيُُ�مُ  :َ�َقاَل  بَِعُهدٍ  إَِلُنَا فَا َّ ِِنُ  ََالّطاَعةِ  ََالّمُمعِ  ا ًٌُدا ََ ّيا ََ َِ  َحَِ
َُنَ  نُ  َََسَتَ ُلََفاءِ  ََُسّنةِ  تُِمنِّت  َ�َعلَيُُ�مُ  َخِديًدا اُخِت َفًا َ�ُعِدى َِ

ُ
 الَُمُهِديّ َ  الّراِخِدينَ  ال

ِِيّاُ�مُ  بِاّلَواِجذِ  َعلَيَُها ّضواعَ  ُمورَ  ََ
ُ
َِ  ََاْ   .1072F1»َضَ لَةٌ  بُِدَعةٍ  ُكّ  فَإِنّ  الُُمُحَدثَا

َمُش عن « خرج الدارميأ َُ
َ
ٌُدُ  قَاَل  قَاَل  اْ ََ  ِ َّ َها :ا َّ

َ
َُدُث  َستُُحِدثُونَ  إِنُّ�مُ  الّاُس  َ ُُ ََ 

تُمُ  فَإَِذا ،لَُ�مُ  َُ
َ
َُدثَةً  َرَ ُمرِ  َ�َعلَيُُ�مُ  ُُ

َ
لِ  بِاْ َّ

َ
 .1073F2»اْ

نُ « خرج الدارميأو نُ  ُسُفيَانَ  ََ ةٍ  َعِن  ََاِصٍل  ََ
َ
َقاُل  اُمَرَ يُُت  :قَالَُت  َعيَِذةُ  لََها َُ

َ
 اُ�نَ  َرَ

َ�ُقوُل  ََالنَّماءَ  الرَّجاَل  يُوِص  َمُمُعو ٍ  نُ  :ََ ُ رَكَ  ََ
َ
نُُ�نّ  َ ِن  َِ ةٍ  َِ

َ
َُ  اُمَرَ
َ
َل  فَالّمُمَت  رَُجٍل  َ َّ

َ
 ،اْ

  فَإِنّا
ِفُطَرةِ  َعَ

ُ
  .1074F3»ال

 در آخر ايام خالفت حضرت عثمان وم است كه وفات عبداهللا بن مسعودومعل
 واقع شد.

َۡ ﴿ :در حالت اولي خداي تعالي فرموده است :دوازدهم تو رۡ س  ٰ  ع  ِ  ْوِ�  �ٍ ق رۡ  ِّ� 
و
  أ

ۡ
 ٖس ب أ

 َٖ َ َِ ٰ  ش  مۡ تو�  ُو وۡ  تَِور� 
 
َۡ  أ و رع  � منع نمودند از  در حالت ثانيه آنحضرت و .]16ح: الفت[ ﴾َِمو

بايد ديد چه قدر فرق است در آنكه دعوت خليفه  ،قعوده امر مؤكد فرمودند ب قتال و
حرام باشد  تحريم تخلف وآنكه واجب باشد قعود و سبب وجوب امتثال امر گردد و

 خوض در نصرت. 

 خرج الرتمذيأباشند سنت ه تضاعف اجور آنكه در اين زمان متمسك ب :سيزدهم

نُ  :ث قال قال رسول اهللاعن ب ل بن الار« ُحيَا ََ
َ
نُ  ُسّنةً  َ يتَُت  قَدُ  ُسنِّت  َِ َِ

ُ
 َكنَ  ،َ�ُعِدي َ

 ُ
َ
ثُُل  ل ُجرِ  َِ

َ
نُ  َ نَ  بَِها َعِمَل  ََ نُ  اّلاِس  َِ نُ  َ�ُ�ِ  َِ

َ
َ  َُ نُُق نُ  ََ ُجورِِهمُ  َِ

ُ
ِن  ،َخَُئًا َ ََ  بُِدَعةً  اُ�تََدعَ  ََ
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ُ  يَُرَض  الَ  َّ ُ  ا
ُ
ثَُل  َعلَيُهِ  َكنَ  ،بَِها ََرَُسول َزارِ  َِ َُ

َ
نُ  َ نَ  بَِها َعِمَل  ََ نُ  اّلاِس  َِ نُ  َ�ُ�ِ  َِ

َ
َ  َُ  يُنُتََق

نُ  ََُزارِِهمُ  َِ
َ
 .1075F1»َخَُئًا َ

يام َب ثعلٌه الَ� عن الب قال فان َراء�م َعن « خرج الرتمذي وابن ماجةأو

يعملون  جر خم  رج َلمر للعامل فيهن ا ن قٌض عالصب فمن صب فيهن كن كم
  .1076F2»جر خم  َن�مَجر خم  َنهم قال ََثل عمله قالوا يا رسول اهللا 

نُ « خرج البغويأو ُعِقلِ  ََ نّ  ،�ََمارٍ  بُِن  ََ
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ِعٌَاَ ةُ  :قَاَل  ا

ُ
 َكِهُجَرةٍ  الَُهُرِش  ِ   ال

 ّ
َ
 .1077F3»إِل

نُ « ،ايام بهتر باشد از زندگانيمرگ در آن  :چهاردهم ِب  ََ
َ
 رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

 ِ َّ َمَراُؤُ�مُ  َكنَ  إَِذا :ا
ُ
ُغِنيَاُؤُ�مُ  ِخيَاَرُ�مُ  َ

َ
ُموُرُ�مُ  ُسَمَحاَءُ�مُ  َََ

ُ
 بََُنَُ�مُ  ُخورَى َََ

رُِض  َ�َظُهرُ 
َ
نُ  لَُ�مُ  َخُ�ٌ  اْ َِِذا َ�ُطِنَها َِ َمَراُؤُ�مُ  َكنَ  ََ

ُ
اَرُ�مُ  َ ُغِنيَاُؤُ�مُ  ِشَ

َ
 ُبَ ََءُ�مُ  َََ

ُموُرُ�مُ 
ُ
َََ  

َ
رُِض  َ�ٌَُطنُ  �َِمايُِ�مُ  إِل

َ
نُ  لَُ�مُ  َخُ�ٌ  اْ  .1078F4»َهُهرَِها َِ

خرج البغوي أ ،اظهار كلمه حق نزديك سلطان جابر افضل از جهاد باشد :پانزدهم

نُ « ِب  ََ
َ
ةِ  َ ََ ا ََ

ُ
نّ  ،َ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  رَُج  َ َّ ّي  ا

َ
َها ِ  َ ِ

ُ
فَُضُل  ال

َ
ِ  ََرَُسوُل  ؟َ َّ َُمَرةَ  يَُرِ�  ا

ُ
 ال

 
َ
�َ
ُ
ُعَرَض  ،اْ

َ
نُهُ  فَأ ُ  قَاَل  ثمّ  ،ََ

َ
َُمَرةِ  ِعنُدَ  ل

ُ
َعُرَض  ،الوُُسَطى ال

َ
نُهُ  فَأ َِ  فَلَّما ،ََ  ،الَعَقٌَةِ  َجَُرةَ  َر

ُرزِ  ِ   رُِجلَهُ  َََََضعَ  َِ
ُ
1079Fال

َُنَ  :قَاَل  5
َ
نَا :قَاَل  ؟الّمايُِل  َ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َذا َ َّ فَُضُل  :قَاَل  ،ا

َ
ها ِ  َ ِ

ُ
نُ  ال  قَاَل  ََ

 .1080F6» َجايِرٍ  ُسلَُطانٍ  ِعنُدَ  َحّ   َكَِمةَ 
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لسان حال داللت كردند بر آنكه بعد از اين تاريخ ه باز وقائع عجبيه واقع شد كه ب

نُ  مشكوةـيف ال ،بركات ايام نبوت مختفي شد ِب  ََ
َ
ََيُُت  قَاَل  ُهَر�َُرةَ  َ

َ
َ  ّ ِِ ٍَ  اّل  بِتََمَرا

ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُُت  َّ َ  اُ عُ  ا َّ َ�ةِ  ِ�يِهنّ  ا َبَ
ُ
َ�ةِ  مِ�يهِ  ِل  َ َع  ُ�مّ  فََضّمُهنّ  بِال َبَ

ُ
 ُخُذُهنّ  :قَاَل  بِال

ََِ كَ  ِف  اُجَعلُُهنّ فَ  ََ  ُكَّما ِمُز رَُ 
َ
نُ  َ

َ
ُخذَ  َ

ُ
نُهُ  يَأ  ُ  َخَُئًا َِ

َ
. َ�ُثًا يَنُُثُهُ  ََالَ  فَُخُذهُ  يََدكَ  ِ�يهِ  ِخُل فَأ

نُ  َحَلُُت  َ�َقدُ  َ�َذا َكَذا اّلُمرِ  َذلَِ   َِ نُ  ََ ِِيِل  ِف  ََُسٍ   َِ ِ  َس َّ ُرُل  فَُكّنا ا
ُ
نُهُ  نَأ ُ�ُطِعمُ  َِ َ�نَ  ََ  الَ  ََ

َفاِرُ   1081Fَحُقوِى َُ

تُِل  يَُومُ  َكنَ  َحّت  1 ثَُمانَ  ََ بوهر�رة   ذل  يوم قتل ََقد قال  .»َطعَ اُ�قَ  فَإِنّهُ  َُ

 :عثمان
 للنــــــاس هــــــم ويل اليــــــوم مهــــــان

 

ـــثامن  ـــيخ ع ـــم الش ـــراب وه ـــم اجل 1082Fه

2. 
 

نُ « خرج البخاريأ َمرَ  ابُِن  َعِن  نَافِعٍ  ََ َذَ  قَاَل  بَُ
ّ
ِ  رَُسوُل  ات َّ ًََما ا نُ  َخا ِر ٍ  َِ ََ، 

َ�نَ  ِب  يَدِ  ِف  َ�ُعدُ  َكنَ  ُ�مّ  ،يَِدهِ  ِف  ََ
َ
َمرَ  يَدِ  ِف  َ�ُعدُ  َكنَ  ُ�مّ  ،بَُ�رٍ  َ ثَُمانَ  يَدِ  ِف  َ�ُعدُ  َكنَ  ُ�مّ  ،َُ َُ، 

عَ  َحّت  ََ ِر�َ   بُِئِ  ِف  َ�ُعدُ  ََ
َ
هُ  ،َ َُ َّمدٌ  َ�ُق ِ  رَُسوُل  ُُ َّ  .1083F3»ا

�ٍَ   عن«واخرج البخاري 
َ
ََمُ  َكنَ  قَاَل  َ ِ�  يَِدهِ  ِ   الِّبّ  َخا ِب  يَدِ  ََ

َ
ِ�  ُعَدهُ �َ  بَُ�رٍ  َ  يَدِ  ََ

َمرَ  ِب  َ�ُعدَ  َُ
َ
ثَُمانُ  َكنَ  فَلَّما بَُ�رٍ  َ ِر�َ   بُِئِ  َعَ  َجلََ   َُ

َ
ُخَرشَ  قَاَل  َ

َ
ََمَ  فَأ َا

ُ
ُعٌَُث  فََجَعَل  ال ََ 

َُ  بِهِ  يّامٍ  ثََ ثَةَ  فَاُختَلَُفنَا قَاَل  فََمَق
َ
عَ  َ ثَُمانَ  ََ ُِئَ  َ�َ�َ َ  َُ

ُ
ُدهُ  فَلَمُ  ال ِ�َ«1084F4. 

قال قام عمر بن ر يعة يص� َن الليل ح  �َ  الاس   الطعن « بوعمرأج خرأو

ن يعيذك َن َمنام فقيل ل قم فاسال اهللا ـت   الأَن الليل ثم نام ف عثمان فص� ع
  .1085F5»ال بنازيهإفما خرش بعد  َ ع ثم اختك الفتنة الت اعذ َنها صالَ عٌا ه فقام فص�

                                           
 شد. نمي ن هيچگاه از كمر من جداو آن توشه دا -1
2- 
3- 
4- 
5- 



 الخلفاء خالفةفاء عن الخ إزالة  340

 

 َيها :نه قام خطيٌا فقالَ  مجتب المن بن عليـالميد ال« قوالأبويعيل من أخرج أ

 حت اهللا رسول فجاء ،عرخه فو  يعال الر  رَيت عجٌا َنا�   الارحة رَيت ،الاس
 جاء ثم ،اهللا رسول َنك  ع يده فوضع ب�ر َبو فجاء ،العرش قوايم َن قايمة عند قام
 فيم عٌا ك سل ر  :فقال ،نٌذة فنن انعثم جاء ثم ،ب�ر َب َنك  ع يده فوضع عمر
 َا يرى َال :لع� فقيل :قال اْرض    م َن َ�ابان المماء َن فانثع  :قال ؟قتلو�
  .1086F1»رَى بما ُدث :قال ؟المن به ُدث

 ب� َن ثم ،اْنصاري خارجة بن ز�د َن ،ممي ـال بن سعيد عن« خرج ابوعمرأ

   ،جلجلة سمعوا َنهم ثم ،ثو ه   فمَ ،عفان بن عثمان زَن يو� الزرش بن الارث
 الصدي  ب�ر َبو صد  صد  ،اَْل الكتا    َحد َحد :قال ثم ،ي�لم ثم ،صدره

 الطا  بن عمر صد  صد  ،اَْل الكتا    اهللا َمر   القوي نفمه   الضعيف
َْ  القوي  َر ع تمض َنهاجهم ع عفان بن عثمان صد  صد  ،اَْل الكتا    ا
 َن َسيأيي�م الماعة َقاَت ،الضعيف الَديد ََرل الفت َيت ،اثنتان َ قيت

 جلجلة فممع بثو ه فمج خطمة َن رجل هل  َر�  بئ ََا َر�  بئ خب جََ�م
َمر قول سعيد بن  صد  صد  الزرش بن الارث ب� َخا إن :فقال ،ي�لم ثم صدره  

 .1087F2»الفت اجمي  قر�ٌاً   ذها  الصال  تمٌ 

ان عمر بن الطا  «اخرج الطبراني  :اين مضمون خبر دادنده باز احبار اهل كتاب ب
 اهللا   �ا  ال حديد َن قرن خليفة قال الوراة   نعت تد كيفقال لكع  االحٌار 

  .1088F3»بعده ال ء يقع ثم ل م ـهال ََته يقتله خليفة ثم اليم لوَة
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 م�ل ُمدـنفب بيده ان   كتا  اهللا ال عن كع  قال َاَي«ويف الرياض 

َة ثم نا ي مر هذه اَْابو �ر الصدي  عمر الفارَ  عثمان االَ  فاهللا اهللا يا َعاَ�ه   
 .1089F1»ع  الالةَم�ل ثم ـالانية ان   كتا  اهللا ال

نفمهم َ عن عٌدا� بن س م قال لقد فتَ الاس ع« خرج ابوعمر يف االستيعابأ 

  .1090F2»قيام الماعة لإِل  عليهم تي ال عثمان با  فتنة تلبق

 سيوف�م �ملوا ال قال َبيه عن س م بن اهللا عٌد بن يوسف عن« خرج ابوبكرأو

  .1091F3»القياَة يوم إل يِمد ال سللتموها فلئ

 َذا لَِقيُت  ُ�مّ قال  المن حت لإاياه  عن جر�ر   قصة بعث رسول اهللا« خرج امحدأ

ُمٍرَ ا ِبَُ�ٍ  يََزالُوا لَنُ  إِنُّ�مُ  َجِر�رُ  يَا ِل  اَل َ�قَ  ََ �ٌ  َهلََ   إَِذا ََ َِ
َ
َُمُ  ُ�مّ  َ ُر َّ

َ
 َكنَُت  فَإَِذا آَخرَ  ِف  يَأ

 .1092F4»الُُملُوكِ  رَِضا ََرَِضيتُمُ  الُُملُوكِ  َغَضَ   َغِضٌُتُمُ  بِالّميُِف 
 ،رقت نمودند م اين قصيه وظَعه خبر دادند ب باز اصحاب آنحضرت رسول اهللا

 ال عثمان قتلوا لئ :اهللا عٌد قال :قال ممعو  ابن مو� سعيد َب عن« خرج ابوبكرأ

  .1093F5»خلفا َنه يصيٌوا

 ال صٌحوا خو�أخوك فيه ف ال ن الاس كنوا َرقاإ« :خرج البغوي قال ابوالدرداءأ

  .1094F6»َر  فيه
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يوم بلِه مَو  الصنعاء خط  َ� عثمان عَان ثماَة ابن عدٍي « خرج ابوعمرأ

َعت خ فة الٌوة َن   َصاَر ملن َة ُمدَعثمان فاطال النء ثم قال هذا ح  ان
 .1095F1»خئ اكه َن غل  ع َجب�ة

مد كه رشته نزديك آ طول انجاميد وه الحق ب سخن در بيان اختالف زمان سابق و
 :ترتيب از هم گسته شود

 سخن از حد خود بگذشت بـس كـن  
 

ــ   ــننفــس شــد آتشــين ض  بط نفــس ك
 

 از آن يافته تر نقل متواتر كه در شرعيات نقلي معتمده اصل مقصد عود كنيم به اكنون ب
فتنهء را كه نزديك مقتل حضرت عثمان پيدا  ثبوت پيوسته كه آنحضرته شود ب نمي

آن را به تفصيلي كه زياده از آن در شرائع يافته نشود بيان  و اند شد مطمح اشاره ساخته
كه  اند گواهي داده زمان شر و در ميان زمان خير و اند آن را حد فاصل نهاده و دان فرموده

معني لفظ  در آن وقت خالفت علي منهاج النبوة منقطع شود ملك عضوض پديد آيد و
منازعت يكي با  جهيدن يكي بر ديگري و مقاتالت و كند بر حروب و مي عضوض داللت
ثه را در يك حكم جمع كردند تا خلفاي ثال لهذا در احاديث بسيار و ،ديگري در ملك
غير ايشان  و اند من المراتب متفق ةهم رسيد كه هر سه بزرگ في مرتبه آنكه ظن قوي ب

انقطاع خالفت ه در بعض احاديث لفظي كه مشعر ب در آن مرتبه شريك ايشان نيست و
ر هر انس ذك روايت حضرت عثمان وه در حديث تحرك جبل ب باشد ارشاد فرمودند و

در حديث  و .روايت ابوموسي مذكور هر سه فقطه در قصهء حائط ب و .سه بزرگ رفت
در روياي  و .در بعض الفاظ ثم رفع الميزانو روايت جمعي ذكر هر سه ه وزن با امت ب
بيان همين سه بزرگ بعد از آن ابن عمر  ...ردر حديث ابن عمر كنا نخي و .ظله همچنان
در رؤياي دلوٍ  و .وياي نوط بعضهم ببعض ذكر همين هر سهدر ر و. تسكُگفته است نَ

در قصه  ه ظاهر گرديد. وودر مرتبه چهارم انتشاط عرقُ دلي من السماء مذكور هر سه و
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لفظ ه وضع احجار ب در قصهء تأسيس مسجد و و .ذكر هر سه فتباً لكم دسوال مصطلق بع
بعد ذكر هر سه عزيز گفته شد  در قصهء اشتراي قالئص و .حصر كه هم الخلفاء وارد شد

در قصه تزول رحي  و .در قصهء تسبيح حصي بر همين سه كس اكتفا رفت و .فتباً لك
ابلغ وجه برين فتنه داللت نمودند بعد از آن فرمودند ه االسالم زماني معين گشت كه ب

ا  رَن يهلكوا فمِيل َن هل  َان يقم مم  ينهم يقم مم سٌع  عَاً قال الِوي إف«
 لإر�د بهذا مل  ب� اَية َانتقال عنهم َن ي�ون َمل  قال ابوسليمان َ�ٌَه ـبالين ال

ن ههَر العة براسان َضعف ََية ال َمل  ل� ـال ب� العٌاس َ�ن َا ب  ان استقر
َ خل الوهن فيه �وا َن سٌع  سنةً َمر ب� َ  مدينةـبال ال فة«در حديث  و .»َية 
1096Fا ال حييصممغري ذلك  ىلإن مكان واقع شد يتعي »َامبال مل ـَال

1. 

َِ فَة«باقي ماند آن كه در حديث ابي بكره ثقفي وارد شد 
ُ
 1097F2»َسنَة �َثََ ثُونَ  َ�ُعِدي ال

 .ست از دو وصفاحقيقت معني آن نيز ببايد دانست كه خالفت خاصه منتظمه مركب 
 و ،تماع كلمه مسلميناج وصف ثاني نفاذ تصرف و وصف اول وجود خليفه خاص و

حكمت  نفي هر دو معاً وبه  نفي يكي از اين دو وصف وه شود ب مي انتفاء مجموع حاصل
1098Fالهي مقتضي تدريج است

ه بين كل ضدين پس در حالت اولي اين مجموع مفقود شد ب 3
صفات ه عدم انتظام ملك پس حضرت مرتضي ب فقد وصف اجتماع كلمه مسلمين و

خالفت ايشان شرعاً منعقد شد ليكن فرقت  اف داشتند وكاملهء خالفت خاصه اتص
تصرف ايشان در انتظار ارض نفاذ نيافت چنانكه بادشاهي عادل  مسلمين پديدار گشت و

طلبه علم را امر كند كه از جناب او استفاده كنند  فرمايد و مي مدرسي را در مدرسه نصب
بعض بغير اختيار  يار ايشان باشد واخته اتفاقات بسيار كه بعض آن به ليكن طلبه علم را ب

                                           
 اين احاديث گذشت.ي  تخريج همه -1
2- 
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توان  مي وجود استفاده بالفعل صورت نه گرفت در اين وقت هر دو استعمال صحيح باشد
 نيز شوند و نمي جمع خوانند و نمي گفت در اين مدرسه مدرس هست اما مردم بر وي

درس بالفعل فيما نحن ه توان گفت كه در اين مدرسه مدرسي نيست يعني متصف ب مي
خالفت او بالفعل  ست وااوصاف كامله موجود ه هم چنان خليفه خاص متصف ب ،هفي

اوصاف معتبره در ه فرقت از ميان برخاست ليكن خليفه ب نيست ثانياً مردم مجتمع شدند و
ه در فتنه ثانيه نه اتصاف ب دنةٌ علي دخن همين معني دارد وخليفه خاص متصف نبود ه
هر يكي دعوي  ندر رفتند و ماع مسلمين مردم شذر ونه اجت اوصاف خالفت خاصه بود و

ده پيدا شدند دعاة علي ابواب جهنم حكايت اين فرقه است جنود مجنّ و دخالفت نمو
احكام خالفت  تسلط يافت فرقت از ميان رفت و(اموي) بعد از آن چون عبدالملك 

 .ور آمدظه هدر چندين احاديث تشريع آن فرموده بودند بر منص جابره كه آنحضرت
بعض  تطبيق بعض باي  سليقه صالحه از احاديث ياد دارد وي  اين مسئله كسي را كه جمله

اگر شخصي سليقه  ست وافرود آوردن هر چيزي در محل آن داشته باشد مقطوع به  و
بايد كه خود را از دخول در معارك  مي استنباط احكام از احاديث متفرقه نداشته باشد

شنيده را  ديده را ناديده و نمايد و مي كسي كه دانسته را ندانسته واستنباط معذور دارد 

بحث » قواليعرف الرجال باأل قوال بالرجال والعرف األيُ «ناشنيده بسبب داء خفي كه 

 او نه.ه خطاب ما متوجه ب ما با او نيست و
 مقصد را بر آن ختم نمائيم. چون اين مبحث تمام شد تنبيهاتي چند بنويسيم و

 :الحق اختالف زمان سابق و ر احوال عالم وياول سبب حقيقي در تغي تنبيه
در هر  وصفي مخصوص ساخته است وه اراده حضرت مبدأ است كه هر طبقه را ب

زماني حكمي جاري فرموده كه كل يوم هو في شأن در ازل اآلزال سلسهء كائنات در 
 و اند في معين نهادهوص در هر موضعي وصفي خاص و و اند ولي مبسوط ساختهعنايت اُ

 .نا بظالمٍ للعبيدأوما  يبدل القول لديّ  ماتبديل نتواند بود  آن را اصالً تغيير و



 345  فصل پنجم

 

وجهي كه انتظام عالم ه تشريع عبارت از آن است كه تظالم در افراد بشر شائع شود ب و
نحوي كه اگر ه اخالق رذيله در ميان ايشان فاش گردد ب اعمال سيئه و بر هم خورد و

غيراهللا را عبادت  و ،اهللا ءاش تقال كنند همه معذب شوند اال مانين كيفيت از عالم ابهم
مدبر السموات واالرض رحمتي در حق ايشان اراده  نمايند تا آنكه غيرت الهي بجوشد و

قوانيني مبسوط  در قلب ازكي خلق اهللا واعدل ايشان داعيه ارشاد اندازد و ميفرمايد و
 .ان گرددسازد كه موجب صالح ايش

حكم تشريع پس اگر اصالح  است بر تر جال غالبآبالجمله حكم اين عنايت موزع بر 
بعث پيغامبري يا نصب خليفه راشدي آن را موقوف ميگذارند تا آن ه عالم خواهند ب

اگر عقوبت كفار خواهند  نصب باشد لكل اجل كتاب و اجزاي زمان كه مناسب بعث و
 .وبت كنند بلكه انتظار اجل موعود نمايندغير تراخي عقه اين نيست كه ب

 .مهلتي بايست تا خون شير شد :عمصر
چون تشريع ضوابطي  آجال وه باشد بر قواعد عنايت موزعه ب مي باز عقوبت گوناگون

ه ب جبلت اين قوم وه خواهند كه سبب عدل باشد در ميان افراد بني آدم نظر كنند ب
وجهي فرمايند كه از مقتضاي ه فاسده ب تأمقتضاي مقدرات آن زمان پس اصالح هي

تسليط ملوك  نصب خلفاء راشدين و بعث انبياء و عنايت بيرون نرود تغييرات عالم و
موزع است بر  اجزاء زمان و همان عنايت است كه منبسط است بر جابره همه نيرنگ

زمان  آن نظام آري چون مِرْنه خَ تشريع ابطال آن حكمت نخواهد كرد و .طبقات قرون و
چون نصب خليفه راشد  بعثت آمد تدبير الهي پيغامبر را جارحه فيوض خواهد ساخت و

در  رسيد تدبير الهي آن خليفه را جارحهء خود در اتمام مواعيد پيغامبر خواهد گردانيد و
بيان  لهذا آنحضرت ،هر زماني شريعتي كه مصلحت آن زمان است معين خواهد فرمود

له ايست أاين مس د بعد از آن حكم ايام فتن نيز ارشاد نمودند وشريعت زمان خود فرمودن
اال عقدها  بس دقيق اگر آنرا در دل بندهء انداختند حل بسياري از مشكالت خواهد شد و

دائر  نتدبير اين تغيير برا حسب ظاهره وضعي كه ب افتاد كه حل آن بس مشكل گشت و
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 سبب آن و ير ويمعني تغ دشهائي زمانه وزيرا كه خليفه را گر ،است فقد خليفه راشد است
حميه كه ترك آن موجب چندين  اوضاع تواند شد و سبب آن تغير رسوم وه معالجه كه ب

دست او را كشاده ميسازند در تصرف تا  فرمايند و مي مرض زمانه خواهد بود تعليم
 ازاله مواد وي راست شود چنانكه طبيب حاذق تدبير صحت مريض و رياست عالم بر

فرمايد همچنان اين خليفه راشد جلب صحت طبيعت عالم  مي حميه نمايد و مي مرض او
اين همه از كالم خليفه راشد  نمايد و مي ارشاد حميه سازد و مي ازاله ماده مرض ميكند و

تراود كل اناء يترشح بما فيه غير خليفه هر چند ولي باشد از اولياء اهللا باين  مي اشارات او
 تواند. نمي كند واگر بكند تصرف در خلق بر وفق آن مين تدبير نطق

ــاختند    ــاري س ــر ك ــي را به ــر كس  ه

 

 ميل آن را در دلش انداختند 
 
 
 

همه از  شناسد كه اين مي سكنات او حركات و مرد و داننده اين رمزي از سخنِ
 رمزي وه رمز را ب گرداند و مي عملي مخلوطه شخص نادان علمي را ب و ،كجاست

سبعيه كه در نفوس غير معتدله  بعد از آن وجود اخالق شهويه و منصبي وه ب منصبي را

ٓ ﴿ فعل آورده كهه كثرت مال آن رذائل را از قوت ب مخلوق شده و ّ ٰ ۡ�ِ � ِّعّ  َ  ٰ ِ  طۡ  ن  ��   َ 
ع ٦
 
اهو  أ ٰ ت غۡ سۡ � ِّء  چه حق طلب در يا اعجاب كل ذي رأي برأيه اگر .]7-6العلق: [ ﴾٧ � 

هوا تسميه ه جنس ثاني را ب ول شده باشد جنس اول را فتنه مال گويند وئو مسخاطر ا
 .آنحضرت در بسياري از احاديث از آن دو جنس خبر دادند .نمايند

نُ « اخرج ابن ماجة ََ   َِ�
َ
الٍِ   بُِن  َ يَل  قَاَل  ََ ِ  رَُسوَل  يَا َِ َّ َت  ا ُمرَ  َ�ُتُكُ  ََ

َ
 بِالَُمُعُرَِ   اْ

ا ِ�يُ�مُ  َهَهرَ  إَِذا :قَاَل  الُُمنَُكرِ  َعِن  ََاّلُ�َ  َممِ  ِف  َهَهرَ  ََ
ُ
ٌُلَُ�مُ  اْ ِ  رَُسوَل  يَا قُلُنَا. ََ َّ ا ا ََ ََ 

َممِ  ِف  َهَهرَ 
ُ
ٌُلَنَا اْ اِرُ�مُ  ِف  الُُملُُ  : قَاَل  ََ َِ ةُ  ِص ََ َفاِح

ُ
ِعلُمُ  ِكٌَاِرُ�مُ  ِف  ََال

ُ
ال  قَاَل . رَُذاَلُِ�مُ  ِف  ََ

ُعَ�  ََُفِم�ُ  َز�ُدٌ  ّ  قَُولِ  ََ ِِ ِعلُمُ  :اّل
ُ
ال ِعلُمُ  َكنَ  إَِذا. رَُذاَلُِ�مُ  ِف  ََ

ُ
ُفّما ِ  ِف  ال

ُ
  .1099F1»ال

                                           
1- 
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نُ « خرج الدارميأو ِب  بِنُِت  َحّيةَ  ََ
َ
: قَالَُت ب�ر الصدي    قصة طو�لة  عن َب َحّيةَ  َ

 َُ نَا فََذَكُر ََ ةَ  َخثَُعماً  َغُز ََ َاِهِلّيةِ  ِف  َ�ُعضاً  َ�ُعِضنَا َََغُز
ُ
ا ال ََ ُ  َجاءَ  ََ َّ نَ  بِهِ  ا َفةِ  َِ

ُ
ل
ُ
ُطنَاِ   اْ

َ
َََ 

 ُِ َفَماِطي
ُ
ٌَّ   - ال َصابَِعهُ  َعُونٍ  اُ�نُ  َََخ

َ
َعاذٌ  َلَا َََََصَفهُ  ،َ َُ،   ٌَّ ُحَدُ  َََخ

َ
ٌُدَ  يَا :َ�ُقلُُت  - َ ََ  ِ َّ  ا

َت  َحّت  ُمرَ  يََرى ََ
َ
ا :قَاَل  َهَذا؟ اّلاِس  َ ِت اُستَ  ََ ََ يِّمةُ  َقا

َ
ا :قُلُُت . اْ يِّمةُ  ََ

َ
ا :قَاَل  ؟اْ ََ

َ
يُِت  َ

َ
 رََ

َِواءِ  ِف  يَُ�ونُ  الّميّدَ 
ُ
ُ�ِطيُعونَهُ  َ�يَيٌُِّعونَهُ  ال ََلَِ   اُستََقامَ  َ�َما ،ََ

ُ
َ«1100F1.  

نُ « خرج ابن ماجهأو يَاِض  ََ ٌُدِ  بُِن  َِ ََ  ِ َّ نّهُ  ا
َ
بَا َسِمعَ  َ

َ
ُُدرِّى  َسِعيدٍ  َ

ُ
ُقوُل  ال  رَُسوُل  قَامَ  ََ

 ِ َّ ِ  الَ  :َ�َقاَل  فََخَطَ   ا َّ ا ا ََ ُخَش  ََ
َ
َها َعلَيُُ�مُ  َ َّ

َ
ا إِالّ  اّلاُس  َ ُ  ُ�ُِرشُ  ََ َّ  َِنُ  لَُ�مُ  ا

ُ  َ�َقاَل . اّلُ�يَا زَُهَرةِ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا رَُجٌل  ل َّ ِت  ا

ُ
يَأ
َ
َ  ُ�َُ

ُ
ِ  رَُسوُل  فََصَمَت  بِالّشّ  ال َّ  :قَاَل  ُ�مّ  َساَعةً  ا

ِت  َََهُل  قُلُُت  قَاَل . قُلَُت  َكيَُف 
ُ
َُ�ُ  يَأ

ُ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  بِالّشّ  ال َّ َُ�َ  إِنّ  :ا

ُ
ِت  الَ  ال

ُ
 ِبَُ�ٍ  إِالّ  يَأ

َََخُ�ٌ 
َ
ا ُكّ  إِنّ  ُهوَ  َ ٌُِت  ََ

ُقتُُل  الّر ِيعُ  يُنُ َُ  َحًٌَطا ََ
َ
َِضِ  ةَ آِرلَ  إِالّ  يُِلمّ  َ

ُ
َرلَُت  ال

َ
َُ  إَِذا َحّت  َ

َ
تَأل َُ  ا

يَاَها ُمَ   اُستَُقٌَلَِت  َخاِصَ َّ َ الَُت  َ�ثَلََطُت  ال َُ  ُ�مّ  ََ َُ  اُجَتّ َرلَُت  َ�َعاَ 
َ
ُخذُ  َ�َمنُ  فَأ

ُ
االً  يَأ ََ 

ٌَارَكُ  ِبَّقهِ  َُ  ُ
َ
نُ  ل ََ ُخذُ  ََ

ُ
االً  يَأ ََ  ِ�ُ َِ ِ  َكَمثَِل  َ�َمثَلُهُ  َحّقهِ  بِ

ّ
ُرُل  ىاَ

ُ
الَ  يَأ ٌَعُ  ََ َُ َ �«1101F2. 

نُ « خرج ابن ماجةأو  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ُمِرَ بُِن  ا َعاِص  بُِن  ََ
ُ
نُ  ال ِ  رَُسولِ  ََ َّ نّهُ  ا

َ
 إَِذا :قَاَل  َ

ّى  ََالّرَمِ  فَارَِس  َخَزايِنُ  َعلَيُُ�مُ  فُِتَحُت 
َ
ُ�تُمُ  قَُومٍ  َ

َ
ٌُدُ  قَاَل . َ  َماكَ  َ�ُقوُل  َعوٍُ   ُ�نُ  الرُّحَِن  ََ

َمَرنَا
َ
َ  ُ َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل . ا َّ َُ  :ا

َ
 ُ�مّ  ََتََدابَُرَنَ  ُ�مّ  ََتََحاَسُدَنَ  ُ�مّ  يَيَنَافَُمونَ  َذلَِ   َ�ُ�َ  َ

َُ  يَيٌََاَغُضونَ 
َ
ُوَ  َ

َ
 ِرقَاِ   َعَ  َ�ُعَضُهمُ  َ�تَُجَعلُونَ  الُُمَهاِجِر�نَ  َمَماِك ِ  ِف  ََنَُطِلُقونَ  ُ�مّ  َذلَِ   �

 .1102F3»ٍض َ�عُ 

نُ « خرج ابن ماجةأو ةَ  ََ ََ نّ . الّزَ ُ�ِ  بُِن  ُعُر
َ
ةَ  ُ�نَ  الُِمُمَورَ  َ ََ ُخَبَهُ  َ�َُر

َ
نُ  َ ُمِرَ ََ  بُِن  ََ

َ�نَ  لَُؤّى  بُِن  َعِمرِ  بَِ�  َحِليُف  ََُهوَ  - َعوٍُ   عَ  بَُدًرا َخِهدَ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ نّ   ا
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ  ا

                                           
1- 
2- 
3- 
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بَا َ�َعَث 
َ
ٌَيُ  َ َّراِ   ُ�نَ  َدةَ َُ

ُ
  ال

َ
َُحَر�ُِن  إِل
ُ
ِت  ال

ُ
ُزَ�ِتَها يَأ َ�نَ  ِبِ ََ  ّ ِِ ََ  ُهوَ  اّل ُهَل  َصالَ

َ
َُحَر�ُِن  َ

ُ
 ال

رَ  َّ
َ
َع َءَ  َعلَيُِهمُ  َََ

ُ
ّ  ُ�نَ  ال ِِ َُضَ

ُ
بُو َ�َقِدمَ  ال

َ
ٌَيَُدةَ  َ نَ  بَِمالٍ  َُ َُحَر�ُِن  َِ

ُ
نَُصارُ  فََمِمَعِت  ال

َ
 اْ

ِب  بُِقُدَمِ 
َ
ٌَيَُدةَ  َ َفُجرِ  َصَ ةَ  فََوافَُوا َُ

ُ
عَ  ال ِ  رَُسولِ  ََ َّ ِ  رَُسوُل  َصّ�  فَلَّما ا َّ  انَُصََ   ا

ُ  َ�تََعّرُضوا
َ
ِ  رَُسوُل  َ�تََِّممَ  ل َّ ُهّنُ�مُ  :قَاَل  ُ�مّ  َرآُهمُ  ِح َ  ا

َ
نّ  َسِمُعتُمُ  َ

َ
بَا َ

َ
ٌَيَُدةَ  َ  قَِدمَ  َُ

ءٍ  نَ  تَِشُ َِ  َ
ُ
َجُل  قَالُوا. ُحَر�ُِن ال

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ َا :قَاَل . ا تُِشُ

َ
لُوا َ َّ

َ
ا َََ ُ�مُ  ََ ا فََواّ�ِ  �َُتّ َفُقرَ  ََ

ُ
 ال

ُخَش 
َ
لَِكّ�  َعلَيُُ�مُ  َ ُخَش  ََ

َ
نُ  َعلَيُُ�مُ  َ

َ
َ  َُ نُ  َعَ  تُِمَطُت  َكَما َعلَيُُ�مُ  اّلُ�يَا يَُُِم  َكنَ  ََ

ٌُلَُ�مُ  ُهلََكتُُهمُ  َكَما َ�تُُهِلَكُ�مُ  ََنَافَُموَها َكَما فَُموَهاَ�تَنَا ََ
َ
َ«1103F1.  

 يتجارى كما اْهواء يل  بهم يتجارى َقوام ََت   سيخرش إنه« مشكوةـويف ال

 .1104F2» خله إال َفصل َال عر  يٌق ف  بصاحٌه الَ 
الهي در هاي  عنايت اند و ه در زمان شرور همه كس شرير بودهتنبيه دوم گمان مبر ك

 تهذيب نفوس بيكار افتاد بلكه اينجا اسرار عجيب است.
 جمله بگفتي هنرش نيز بگو مي عيب

 نفي حكمت مكن از بهر دل عامي چند

 الَ « خرج مسلم برواية  مجاعةأ .اند بركات ساخته در هر زمانه طائفه را مهبط انوار و

نُ  َطايَِفةٌ  يََزاُل  ِت  َِ َّ
ُ
ُمرِ  قَايَِمةً  َ

َ
ِ  بِأ َّ ُهمُ  الَ  ا نُ  يَُضّ َُ  َخَذلَُهمُ  ََ

َ
ِتَ  َحّت  َخالََفُهمُ  َ

ُ
ُمرُ  يَأ

َ
َ  ِ َّ  ََُهمُ  ا

 .1105F3»اّلاِس  َعَ  َهاِهُرَنَ 

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل ب هر�رة َعن « خرج ابن ماجةأ َّ   اإلُِسَ مَ  إِنّ  :ا
َ
 َََسيَُعو ُ  َغِر�ًٌا بََدَ

َِ  َغِر�ًٌا َرَ اءِ  َ�ُطو ُِ  .1106F4»لِلُ
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نُ «واخرج ابن ماجة  ََ   َِ�
َ
الٍِ   بُِن  َ نُ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ   اإلُِسَ مَ  إِنّ  قَال ا

َ
 َغِر�ًٌا بََدَ

َِ  َغِر�ًٌا َََسيَُعو ُ  َرَ اءِ  َ�ُطو ُِ  .1107F1ِ»لِلُ

نُ « خرج ابن ماجةأو ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ا َّ   اإلُِسَ مَ  إِنّ  :ا
َ
 يَُعو ُ ََسَ  َغِر�ًٌا بََدَ

َِ  َغِر�ًٌا َرَ اءِ  َ�ُطو ُِ يَل  قَاَل . لِلُ ِن  َِ ََ َرَ اءُ  ََ ُِ
ُ
1108Fالّ�ّاعُ  قَاَل  ال

نَ  2 َقٌَايِِل  َِ
ُ
  .1109F3»ال

نُ «واخرج ابن ماجة  َمرَ  ََ َّطاِ   بُِن  َُ
ُ
نّهُ  ال

َ
ا َخَرشَ  َ ًَ   يَُو

َ
ِ  رَُسولِ  َمُمِجدِ  إِل َّ  فَوََجدَ  ا

َعاذَ  ُبِ  دَ ِعنُ  قَاِعًدا َجٌٍَل  ُ�نَ  َُ ََ  ّ ِِ ٌُِك  اّل ا َ�َقاَل  ََ ٌُِكيَ   ََ ٌُِكيِ�  قَاَل  َُ ءٌ  َُ نُ  َسِمُعتُهُ  َشُ َِ 
ِ  رَُسولِ  َّ ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت  ا َّ ُقوُل  ا ِِنّ  ِشُكٌ  الّرَ�اءِ  �َِم�َ  إِنّ  :ََ نُ  ََ ِ  َعَ ى ََ ّ ِلّا َِ  َ�َقدُ  ََ
َ  بَاَرزَ  َّ َ  نّ إِ  بِالُُمَحاَر َةِ  ا َّ ّ   ا ِ بَُرارَ  ُُ

َ
يُِقيَاءَ  اْ

َ
ُخِفيَاءَ  اْ

َ
ينَ  اْ ِ

ّ
بُوا إَِذا اَ ُفتََقُدَا لَمُ  ََ ِِنُ  َُ ََ 

َا لَمُ  يُُدَعُوا لَمُ  َحَضُ ُعَرفُوا ََ َُ  قُلُوُ ُهمُ  َُ نُ  َ�ُرُُجونَ  الُُهَدى َمَصا�ِي َِ  
ُظِلَمةٍ  َ�ُبَاءَ  ُكّ َُ«1110F4.  

وجهي از وجوه بهتر اند از اشخاص ه اما ب اند مردم كمياب هر چند در اين زمانه اين و
 .بسياري از زمان سابق

 فَإِنّ  :خرهآب ثعلٌة الَ�   حديث طو�ل َعن « خرج الرتمذي وابن ماجةُ وغريمهاأ

َراَءُ�مُ  يّامَ  ََ
َ
ٌََض  ،ِ�يِهنّ  َصَبَ  َ�َمنُ  ،الّصُبِ  َ َُمرِ  َعَ  ََ

ُ
ثُُل  ِ�يِهنّ  لِلَُعاِمِل  ،ال ُجرِ  َِ

َ
 َخُِم َ  َ

ُعَملُونَ  رَُج  ثَُل  ََ َمِلهِ  َِ َزاَ ِ�  ،ََ ِ  رَُسوَل  يَا :قَاَل  ،َ�ُ�ُهُ  ََ َّ ُجرُ  ،ا
َ
نُُهمُ  َخُِم َ  َ ُجرُ  :قَاَل  ؟َِ

َ
َ 

نُُ�مُ  َخُِم َ  َِ«1111F5.  

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت عن حذيفة قال « مشكوةـويف ال َّ ُقوُل  ا ِفَتُ  َُُعَرُض  :ََ
ُ
ُقلُوِ   َعَ  ال

ُ
 ال

َِص�ِ 
ُ
ّى  ُعوً ا ُعوً ا َكل

َ
َ َها قَلٍُ   فَأ ُشِ

ُ
ّى  َسوَُ اءُ  نُُ�تَةٌ  ِ�يهِ  نُِ�َت  َ

َ
نَُ�َرَها قَلٍُ   َََ

َ
 نُِ�َت  َ

ُ�يََض  َعَ  قَلٌَُُ ِ  َعَ  يَِص�َ  َحّت  َ�يَُضاءُ  نُُ�تَةٌ  ِ�يهِ 
َ
ثُِل  َ هُ  فَ َ  الّصَفا َِ ا فِتُنَةٌ  يَُضّ ََ  ََ  ِت َ ا
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 كساني كه قبائل خويش را ترك كرده و به خدمت رسول اهللا آمده باشند. -2
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 َُ رُُض  الّمَمَوا
َ
ُسوَ ُ  ََاآلَخرُ  ََاْ

َ
1112Fُمُرَ اّ ا َ

ُكوزِ  1
ُ
1113Fُ�َّخيًا َكل

ُعرُِ   الَ  2 ُعُرَفًا ََ الَ  ََ نُِكرُ  ََ نَُكًرا َُ َُ 
ا إِالّ  ُشَِ   ََ

ُ
نُ  َ 1114Fخرجه مسلمأ »َهَواه َِ

3.  

باشند تقسيم فرمودند به  مي هر طبقه اقل قليل اين غريبان را كه در باز آنحضرت
  .غايت دقيق استه در هر طبقه خاصيتي نهادند معني اين كالم ب ج طبقه وپن

نُ « خرج ابن ماجةأ ََ   َِ�
َ
الٍِ   بُِن  َ نُ  ََ ِ  رَُسولِ  ََ َّ ِت  :قَاَل  ا َّ

ُ
ٍَ  َخُِ   َعَ  َ  َطٌََقا

ُرَ ُعونَ 
َ
ُهُل  َسنَةً  فَأ

َ
ََُقَوى بِرّ  َ ينَ  ُ�مّ  ََ ِ

ّ
  يَلُوَ�ُهمُ  اَ

َ
�نَ  إِل ايَةِ  ِعُشِ َِ ُهُل  َسنَةٍ  ََ

َ
يََواُصٍل  يََراُحمٍ  َ ََ 

ينَ  ُ�مّ  ِ
ّ
  يَلُوَ�ُهمُ  اَ

َ
ايَةِ  ِسيّ َ  إِل َِ ُهُل  َسنَةٍ  ََ

َ
َََقاُطعٍ  يََدابُرٍ  َ   .1115F4»اّلَجا اّلَجا الَُهُرشُ  الَُهُرشُ  ُ�مّ  ََ

ِ  رَُسوُل  قَاَل « ويف رواية عنه َّ ِت  :ا َّ
ُ
ٍَ  َخُِ   َعَ  َ ُرَ ُعونَ  َطٌََقةٍ  ُكّ  َطٌََقا

َ
ا َ ًَ ا َع َّ

َ
 فَأ

ُصَحاِب  َََطٌََقةُ  َطٌََقِت 
َ
ُهُل  َ

َ
ِِيَمانٍ  ِعلُمٍ  فَأ ا ََ َّ

َ
ا الّاِ�يَةُ  الّطٌََقةُ  َََ ُر َِع َ  َ�ُ َ  ََ

َ
  اْ

َ
 الَّماِ� َ  إِل

ُهُل 
َ
ََُقَوى بِرّ  فَأ ُوَهُ  َذَكرَ  ُ�مّ . ََ

َ
�«1116F5. 

زمان جمعي بر سنت سنيه قائم خواهند بود وان قلُّوا  تفصيل اين اجمال آنكه در هر
 يك صفت نيستند در هر طبقه وجه قرب ديگر خواهد بود و باز اين قائمين علي الحق بر

طبقه اولي چهل سال است از هجرت حضرت خير  .صورت قيام بر سنت سنيه ديگر
ست يعني علم ا وجه قرب در اين طبقه ايمان و و تا وفات حضرت مرتضي البشر

آن را  و حفظ مسموعات از جناب آنحضرته اعتناء تمام ب قوت تصديق شرائع و
اصل در اين وجه  و ،بجانب او متوجه شدن از همه گسستن و غنيمت كبري دانستن و

اوضاع فاسده  جاهليت مملو شده بود و كفر وه عالم ب آنست كه قبل مبعث آنحضرت
نيه خسيسه دل ايشان را مشغوف ساخته ناگهان دآت هي باطن ايشان را در گرفته و ظاهر و

                                           
 غبار آلود. -1
 كه در آن آب قرار نگيرند.اي  كوزه -2
3- 
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ر السموات واالرض داعيه هدايت در قلب شريف آنحضرتمدب علومي  فرو ريخت و
نازل فرمود هر كرا فطرت سليمه بود آن  آن تواند بود بر قلب مبارك ويه كه اهتدا ب

سليم الفطرة  آن جماعه آن علم در عقل او منعكس گشت و داعيه در دل او منطبع شد و
نمونه  اد انبياء بود وداستعه مخلوق بر استعدادي كه شبيه بي  هطائف اند بر منازل شتي بوده

شهادت دل آن داعيه ه ب ع ايشان سر دفتر امت آمدند ونبوت در جوهر طبيعت ايشان مود
تقليد استعداد  اي طائفه از تحقيق نصيب ايشان شد وي  پاره و اند آن علوم را تلقي نموده و

از سعادت يافتند وكالً ي  تمام داشتند وقبول انعكاس آن داعيه وآن علوم نمودند وحصه
 اينجا اعمال و ،تر وعد اهللا الحسني هر كه از انطباع دورتر از اين رحمت كامله محروم

 .ملحوظ بالعرض اخالق مقصود بالتبع بود و
اجتناب  نوافل آن و ئض آن وشرائع اسالميه بود فراه در طبقه ثانيه وجه قرب عمل ب و

اين اعمال متوجه شد از اين ه دل ايشان ار همه گسسته ب مكروهات و از محرمات و
همراه آن نور  بر دل ايشان مستولي گشت بر آن نور بودند و اعمال نوري برخاست و

 .والتقوي اهل البر مگذشتند وه
ور صناكس به  هر كس و ريا فاش شد و در طبقه ثالثه اعمال خير بر سبيل عادت و و

اعتبار صورت اعمال نماند هر كه بر ه مبطل ب فرق در ميان محق و اعمال متلبس گشت و
تهذيب او  ي دل مفطور بود نور اين اعمال تنوير وئصفا لين جانب و حسن اخالق و

زيرا كه اعمال ايشان  ،اين قرب نه رسانيده هر كه چنين نبود صرف اعمال او را ب و ،نمود
اين ر هر كه ب قلب آن جماعه عائد نشد وه نور آن اعمال ب نخاست و يت قويه براز ن

ه پيشين كه قصفت بود موانع قبول اعمال را نتوانست از خود دفع  كردن بخالف طب

هل التواصل أوهم ريا در اعمال رسم ايشان نه  مساهلت در نيت عادت آن قوم نبود و

 .والرتاحم

شد نور اعمال بدون گوشه  تر نيات كاسده ظاهرو سده در طبقهء رابعه اوضاع فا و 
از صحبت خلق دور شدن ميسر  عشائر و انقطاع از قبائل و خلوت نشيني و گيري و
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ترك صحبت با انام دستش  نگشت هر كه در اين طبقه نوري حاصل كرد بغير اعتزال و
 .نداد وهم اهل التدابر والتقاطع

اذكار  عمال وا ملكات نفس افتاد كه با الهي بر نظر در طبقهء خامسه دوره برگشت و و
كند وهم اهل  مي قلب پاي محكم نفس و در جذر لطيفه عقل و مكسوب ميگردد و
  .المقامات واالحوال

والكالم حده است يباشد عل همچنين در هر طبقه وصفي كه مدار نظر الهي همان مي و

 .تفسري الطبقات اخلمس يف هذا يطول ولنقترص ههنا عىل

عائشه صديقه  وعبداهللا بن عباس ، از اين مبحث ميتوان شناخت كه عبداهللا بن عمر
معاصر  فقهاي سبعه و سعيد بن المسيب و و اند در كدام منزلت بوده وامثال ايشان

 ايشان در كدام مرتبه.
 و يكي از اصحاب  آنحضرت بود تنبيه سوم بايد دانست كه معاويه بن ابي سفيان

ليله در زمره صحابه رضوان اهللا عليهم زنهار در حق او سوء ظن نكني صاحب فضيلت ج

نُ « خرج ابوداودأدر ورطهء سب او نه افتي تا مرتكب حرام نشوي  و ِب  ََ
َ
 قَاَل  َسِعيدٍ  َ

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َّ ٌّوا الَ  :ا ُصَحاِب  �َُم
َ
ى َ ِ

ّ
ُ�َفَ   لَوُ  �ِيَِدهِ  َ�ُفِس  فََواَ

َ
َحُدُ�مُ  َ

َ
ثَُل  َ ُحدٍ  َِ

ُ
ا َذَهًٌا َ ََ 

دّ  بَلَغَ  َحِدِهمُ  َُ
َ
الَ  َ   .1117F1»نَِصيَفهُ  ََ

نُ « خرج ابوداودأو ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  بَُ�َرةَ  َ َّ ّ  بُِن  لِلَُحَمِن  ا  َسيّدٌ  َهَذا ابُِ�  إِنّ  َعِ

 ِّ ِِ رُُجو ََ
َ
نُ  َ

َ
َ  ََ ُ  يُُصِل َّ نُ  فِئَيَُ ِ  َ�ُ َ  بِهِ  ا ِت  َِ َّ

ُ
َ  لََعّل «: ويف رواية .»َ َّ نُ  ا

َ
َ  ََ  َ�ُ َ  بِهِ  يُُصِل

نَ  فِئَيَُ ِ    .1118F2»َعِظيَمتَُ ِ  الُُمُمِلِم َ  َِ

ٌُدِ « خرج الرتمذي من حديثأو ِب  بُِن  الرُّحَِن  ََ
َ
َ�نَ  َعِمَ�ةَ  َ نُ  ََ ُصَحاِ   َِ

َ
 رَُسولِ  َ

 ِ َّ ّ  َعِن  ا ِِ نّهُ  اّل
َ
َ�ةَ  قَاَل  َ َِ   .1119F1»بِهِ  ََاُهدِ  َمُهِديّا َهاِ يًا اُجَعلُهُ  ُهمّ اللّ  :لُِمَعا

                                           
1- 
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معاَ�ة ـيقول ل عن سلمة بن �� قال سمعت الب« خرج ابن سعد وابن عساكرأو

 .1120F2»العذا  َقه ال   ف ل ََ�ن الكتا  علمه ا�

ِ  رَُسوَل  َسِمُعُت عم� بن سعيد « خرج الرتمذي من حديثأو  َّ ُقوُل  ا  اُهدِ  اللُّهمّ  :ََ

  .1121F3»بِه
معلوم  زيرا كه از طرق كثيره معلوم شد كه آنحضرت ،كند مي عقل نيز برآن داللت و

آنحضرت چون  في وقت من االوقات خليفه خواهد شد و )(معاويه فرمودند كه وي

ِ ءووٞف ﴿ :شفقت وافره بر امت داشتند كما قال اهللا تعالي ۡؤِمدِ�   م بِٱُۡمو َ ۡي�و  ِ رِ�ٌص   ح 
ي  به نسبت امت اقتضا فرمود كه خليفه پس رأفت كامله آنجناب .1122F4]128: التوبة[ ﴾يمٞ ِّحِ 

عن المن بن ا قال سمعت « خرج الديلميأاهتدا نمايد  هدايت وه ايشان را دعا ب

يّامُ  يَُذَهُ   الَ يقول  يقول سمعت رسول اهللا عليا
َ
ُمِلَ   َحّت  ََاللَّياِل  اْ   .1123F5»َعاَ�ة ََ

 َا مل  بن عم� قال قال َعاَ�ةـعن عٌدال«جري يف كتاب الرشيعة اآلواخرج 

  .1124F6»حمنأن ملكت فإيقول يا َعاَ�ة  زلت   طمع َن ال فة َنذ سمعت رسول اهللا

ُل قال  ان رسول اهللا« م حرامأوقد صح من حديث  َّ
َ
نُ  َجٍَُش  َ ِت  َِ َّ

ُ
ُزَنَ  َ ُِ َُحرَ  ََ

ُ
 ال

ََُجٌُوا قَدُ 
َ
م حرام   َ  زَان عثمان بن عفان َ�نت  ة  الحر َعاَ� َن غزاَل ََ�ن  »َ

  .1125F7»حَِه ََايت بعد َا خرجت َن الحر

1126Fاستكتٌه َقد استفاض ان الب«

1127Fال عدالً إ�متكت   َهو ال 1

  .1128F3»َيناً َ 2
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 .1129F4»ن ذل  كن باخارة َن جبييلإجري َن طر  َتعد ة اآل ىَقد رَ«

َستجرا َلمت بليفة َلك� « :گفت مي معاويه بن ابي سفيان و   ون َل ملوك االس م 
  .1130F5»ملوك بعديـال

چيزي با خود داشت وقت وفات وصيت نمود كه آن  از شعرات شريفه آنحضرت و
دانست ليكن امضاي آن  مي د خالفت خاصهصبعض مقا را در مناخر او بگذارند و

نُ « خرج امحدأنتوانست  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َ  َعِمرٍ  بُِن  ا
ُ
ّ ال ِِ �َةَ  َسِمُعُت  قَاَل  ُحَص َِ َعا

َّدُث  َُ  ََُهوَ  ُُ

                                                                                                             
را ذكر نموده كه  ضيلت مسلمه معاويه ابن ابي سفيانث بطور خالصه پنج فشاه ولي اهللا مرحوم در اين مبح -1

فالح و  رسول اهللا براي -2معاويه از جمله صحابه كرام رضوان اهللا عنهم اجمعين است.  -1از اين قرار است:
وده است. در اولين جهاد دريائي شركت نموده بلكه فرمانده فاتح آن لشكر ب -3اند.  كاميابي ايشان دعاء كرده

در دل او  محبت و عظمت آن حضرت -5را حاصل كرده است.  شرافت كتابت وحي براي آن جناب-4
 جاگزين بوده است.

به كتب معتبر تاريخ و سيره مراجعه شود كه از آن جمله عالمه ابن حجر  براي تفصيل بيشتر فضائل معاويه

يان نموده است، دليل ديگر بر فضيلت معاويه اينست فضايل ايشان را به خوبي ب »تطهري اجلنان«مكي در كتاب 

چنانچه در كتب معتبر اهل سنت و  ،دادند مي كه علي مرتضي در ميدان جنگ با ايشان به ايمان او شهادت
كند كه در باره  مي نقل مكي در تطهير الجنان از قول علي شيعه مكررا آمده است. بطور مثال عالمه ابن حجر

آمده است  118م دوم صفحه . و در نهج البالغه چاپ مصر قس»خواننا بِوا عليناإ«فرمود: معاويه و اهل شام 
درباره مسائل اختالفي بين خود و معاويه بطور فرمان رسمي به تمام شهرهاي بزرگ دولت اسالمي  كه علي

َ عوينا ف مرنا انا القينا َالقوم َن َهل الَام َالظاهر ان ر نا َاحد َنِينا ََ�ن بدء «نوشت:  َاحد 
ال َا اختلفنا فيه إمر َاحد يمان باهللا َالصدي  برسله َال �مَ�دَننا، َاْاإل س مواحدة َال �مَ�دهم فاإل

 . »َن  م عثمان َ�ن َنه براء
نوشته است، اما حلي و هم فكران او  مي را هاي رسول خدا ها و فرمان نامه هيچ شكي نيست كه معاويه -2

جواب كافي  ةمنهاج السنة النبويدر  /اند كه شيخ االسالم ابن تيميه حي ايشان شكوكي پيش كردهكتابت و در

 است.اين شكوك را ارائه داشته 
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ُقوُل  َحاِ يَث  إِيّاُ�مُ  ََ
َ
ِ  رَُسولِ  َََ َّ ُهدِ  َعَ  َكنَ  َحِديثاً  إِالّ  ا َمرَ  ََ ِِنّ  َُ َمرَ  ََ َخاَ   َكنَ  َُ

َ
َ 

ِ  ِف  اّلاَس  َّ  .«1131F1ا
ست احكمي  هر قسمي را اوضاع ديگر چند قسم وه تنبيه چهارم تغير اوضاع ب

 زالزل و حده بعض از آن قبيل است كه اختيار بشر را در آن راه نيست مثل قحط ويعل
قلت اخيار معتدل االخالق ذوي  كثرت اشرار خبيث النفس و قلت رجال و كثرت نساء و

َّ  رَُسوَل ابن عمر قال « خرج الشيخان من حديثأالحكم   الَ  الُِمايَةُ  َكِإلبِِل  اّلاُس  إِّ�َما  ا

دُ  يََ�ا ُ  ِ
َ
  .1132F2»َراِحلَةً  ِ�يَها ت

اختيار در ه مؤاخذه منوط ب حكم اين قسم آنست كه تكليف بر طاقت دائر است و و
يرات ماخوذ نيستند ليكن در اين قسم قصور اشخاص بني آدم از وصول كمال ياين تغ

تيار آدمي اخه از آن قبيل است كه ب يبعض اختيار نباشد وه مطلوب متحقق است اگر چه ب
 :اقسام چند منقسم استه اين قسم ب شود و مي واقع

ا ترك نمايند يكثرت زنا  يكي آنكه ارتكاب كنند منهي عنه را مثل شرب خمور و
 .نيست كه آن محل مؤاخذه است يشك ة ومفروضات را مثل صال

از هيئتي خاص  ديگر آنكه التزام كنند مستحبي را مانند التزام سنن مؤكده يا صورتي و
اين قسم را بدعت حسنه  نمايند و نواجذ خود عضه امور ممدوحه الزم گيرند وآن را ب

اعتقاد تأكد  در اين قسم ترتب ثواب متحقق ميشود و اوراد و گويند مثل اختراع احزاب و
صورت مباح  آن هيئت و مدار ثواب همان قدر است كه معروف از شرع شد و آن باطل و

 يحتمل كه بعض مفاسد بر آن التزام مترتب شود و تواند شد و نمي ذم است متعلق مدح و
تحريف شريعت حقه الزم آيد اما اين شخص  در قرن ثاني آن همه را سنت انگارند و

 .خطا گونه است آن مفاسد ندارد وه شعور ب
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همچنين در  سوم آنكه الزم گيرد هر فريق مباحي را كه شعار خويش ساخته است و
بر اباحت خود است لوم  آن همه باقي وضعي رائج گردد و شود و هر زماني رسمي فاش

ترجيح وضعي بر وضع  مدح برآن عائد نيست اال بالعرض كه تعصب در ميان آيد و و
باز قبح اشياء  .در ورطه تحريف افتند ديگر متحقق گردد يا قرن تالي آن را سنت دانند و

ياس جلي يا اجماع امت مرحومه قبيحه گاهي بنص كتاب اهللا يا احاديث مشهوره يا ق
شود وعندكم من اهللا  مي خصوصاً ايام خالفت خاصه كه بقاياي بركات نبوت است ثابت

 جهل آن اصول معذور نيست وه برهان برين اقسام صادق است در اين صورتها شخصي ب
عنداهللا آن مخالف را  شبه واهيه يا تقليد عالمي در خالف آن غير مسموع وه استدالل ب

خبر واحد صحيح بغير معارض ثابت شود در اين ه گاهي قباحت اين اشياء ب و ،نه فازم
سبب ه پرده از روي كار مرتفع نگشته ب صورت تا وقتيكه آن حديث نه رسيده است و
شنيد  شد جاي گفت و يپردگي متجل جهل خود معذور است چون پرده برخاست و

آنجا اختالف سلف كه  متعارضه ثابت گردد ونيه متنازعه ظدله ا گاهي قبح آن با و ،نماند

 جاري است.خر خمطيٌ معذورٌ مصيب واحد واآلـو الأمجتهدان مصيبان ـال

در اختالف  ر اوضاع رسوم ويبايد كه در مبحث تغي مي چون اين مقدمات معلوم شد
در يك مرتبه نازل نه  يك عصا همه را سوق نه كني وه امت كه در اين ايام پيدا شد ب

 ني ـ عگردا
 هر نكته مكاني دارد. هر سخن وقتي و

  
 



 
 

 

 مقصد دوم

يرات كليه كه در ياز آن دو مقصد كه فصل پنجم بر آن موزع گردانيده شد در بيان تغ
ر عظيم كه در مقصد اول تقرير نموديم.اين  امت واقع شد غير آن تغي 

ور نيست استيعاب آن در اين موضع متص غايت طويل الذيل است وه اين مبحث ب و
مبحث ماست مانند حديث قرون ه مقصود ما در اين فصل شرح بعض احاديث متعلقه ب

1133Fثهثال

1.  

  .1134F2»ن يقم مم  ينهم يقم سٌع  سنةإف«حديث  و

  .1135F3»اثنا عش خليفة«وحديث 

  .1136F4»خ  َاية سنة«حديث  و
علي رفيق اه از دار دنيا ب ري كه در اين امت واقع شد انتقال آنحضرت استياول تغي

از آن خواهد بود كه وحي الهي جل شانه منقطع  تر تغير هولناك و تر كدام حادثه جانكاه و

 خرج الدارميأاستتار آرد ه بركات متواتره سماويه كه همدوش نبوت است رو ب گردد و

مّ  َََجَعلَُت  خر حديث طو�ل   َفاة البآعن عكرَة   «
ُ
َمنَ  َ َُ

َ
مّ  يَا لََها فَِقيَل  ٌََُِك  َ

ُ
َ 

َمنَ  َُ
َ
ِ  رَُسولِ  َعَ  ٌََُِك  َ َّ ِّ  :قَالَُت  ؟ا ِ  إِ َّ ا ا ََ بُِ�ى ََ

َ
ِ  رَُسولِ  َعَ  َ َّ نُ  ا

َ
ُرونَ  الَ  َ

َ
ُعلَمُ  َ

َ
َ 

نّهُ 
َ
  َذَهَ   قَدُ  َ

َ
ا إِل ُ  َخُ�ٌ  ُهوَ  ََ

َ
نَ  ل لَِكّ�  ،اّلُ�يَا َِ بُِ�ى ََ

َ
  .1137F5»اُ�َقَطعَ  الّمَماءِ  َخَبِ  َعَ  َ
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نُ « خرج الدارميأو ََ   ٍَ�
َ
ّ  َََذَكرَ  َ ِِ يُُت  َ�َما ،الَُمِدينَةَ  َ َخَل  يَُومَ  َخِهُديُهُ  :قَاَل  اّل

َ
 َرَ

ُّ  يَُوَاً  ُحَمنَ  َكنَ  ََ
َ
الَ  َ ََ  

َ
ُضَوَ
َ
نُ  َ ِ  رَُسوُل  ِ�يهِ  َعلَيُنَا َ َخَل  يَُومٍ  َِ َّ  َ�َما ،َمُويِهِ  يَُومَ  َََخِهُديُهُ  ،ا

يُُت 
َ
ََ  َكنَ  يَُوَاً  َرَ ٌَ َُ

َ
الَ  َ ُهلَمَ  ََ

َ
نُ  َ ََ  يَُومٍ  َِ ا ِ  رَُسوُل  ِ�يهِ  ََ َّ   .«1138F1ا

نُ « خرج الرتمذيأو ََ   َِ�
َ
الٍِ   بُِن  َ َُومُ  َكنَ  لَّما قَاَل  ََ

ُ
ى ال ِ

ّ
ِ  رَُسوُل  ِ�يهِ  َ َخَل  اَ َّ  ا

َضاءَ  الَُمِدينَةَ 
َ
نَُها َ ءٍ  ُكّ  َِ َُومُ  َكنَ  فَلَّما َشُ

ُ
ِ  ال

ّ
ََ  ىاَ ا ُهلَمَ  ِ�يهِ  ََ

َ
نَُها َ ءٍ  ُكّ  َِ ا َشُ ََ  َ�َفُضنَا ََ

نُ  ِ  رَُسولِ  ََ َّ يُِدى ا
َ
ِِنّا اْ نَُ�ُرنَا َحّت  َ فُِنهِ  لَِف  ََ

َ
 .1139F2»قُلُوَ نَا َ

ُكُحوٌل « خرج الدارميأو  نّ  ََ
َ
َ  ّ ِِ

َصاَ   إَِذا :قَاَل  الّ
َ
َحَدُ�مُ  َ

َ
 فَلُيَُذُكرُ  ُمِصيٌَةٌ  َ

نُ  فَإِّ�َها ،ِب  تَهُ ُمِصيَِ  َظمِ  َِ َُ
َ
 .1140F3»الَُمَصايِِ   َ

در احاديث بسيار وارد شده كه عمر  ر ثاني موت حضرت فاروق اعظم است ويتغي

نَُها َعلَيَُ   لَََُ  «ق باب فتنه است از آنجمله حديث حذيفه غلْ ٌس  َِ
ُ
�َ  يَا بَأ َِ

َ
ِن َ  َ َِ  »الُُمُؤ

و متوافق  عنان و مهمناقب ايشان  بود وسيرت شيخين متقارب  مكرر روايت كرديم و
 غزواتي كه در ايام ايشان واقع شد متشابه نقش اول صديق اكبر و ،سوابق ايشان متعانق

حصول انجاميد تمام مسلمين در زمان ايشان ه ب دست فاروق اعظم اتمام آن بر بست و
نام مخالفت در جهاد متوافق  بر كفار شديد و بر با يك ديگر متراحم و باهم مؤتلف و

 خليفه بر رعايا و رعايا خليفه را از جان خود دوست دارتر و سپاه و ،ميان ايشان واقع نه
امراي امصار اهل سوابق از مهاجرين  رؤس جيوش و مهربانتر و سپاه از پدر مشفق و

عن عتٌة بن غزَان   حديث طو�ل « خرج الرتمذي يف كتاب الشامئلأانصار  اولين و

 إال طعام لا َا اهللا رسول َع سٌعة لمابع َِ� رَيي� لقد :ٌة بن غزَانخره قال عتآ
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 َن َنا فما ،سعد َ   بَ� قممتها بر ة فالقطت َخداقنا، يقرحت حت الَجر َر 
 .1141F1»بعدنا اْمراء َستجر ون اْمصار َن مص ََ� َهو إال َحد المٌعة ََل 

 ظهير و ناصر خالفت و شير وم وزير و هر دو بزرگ در عهد شريف آنحضرت 
تائيد دين بوجوه بسيار ازيشان  انجام دادند و د كارها سريمعين چون نوبت خودشان رس

اعتبار ه مالحظه همين تقارب به ب بر روي كار آمد كه مقدور ديگري نشد آنحضرت
شان در اعتبار آنچه براي ايه ب مليه و اعتبار تحمل اعباء مشاوره ملكيه وه ب سير و سوابق و

ترويج دين متين هر دو عزيز را در احاديث بسيار  كشائي و پرده غيب مقدر بود از كشور

يف قصة تكلم البقرة ويف قصة  قال رسول اهللامثل فرقدين  ين ومجمع ساختند مانند توأ

نُ « الذئب َِ َ
ُ
نَا بِهِ  َ

َ
بُو َ

َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ ََ«1142F2. 

َعمر َفعلت َنا ََيقول كنت  كث�اً َا كنت اسمع رسول اهللا :قال ا« نا َبو �ر 
َخرجت ََ َعمر  َعمر َانطلقت َنا ََبو �ر  َ خلت  بوَنا ََبو �ر  َعمر  نا َب�ر 
َعمرََ   .1143F3»بو �ر 

ُهَل  إِنّ  :َقال رسول اهللا«
َ
َّنةِ  َ

ُ
َُنَ  ال ُهَل  لََ�َ

َ
َُنَ  َكَما ِعلّيّ َ  َ َكُوَكَ   يََر

ُ
فُِ   ِف  اّلرّّى  ال

ُ
َ 

ِِنّ  اءِ الّممَ  بَا ََ
َ
َمرَ  بَُ�رٍ  َ َُ ُ�َعَما لَِمنُُهمُ  ََ

َ
َََ«1144F4.  

بُو َقال«
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َ َُ ُهِل  ُكُهولِ  َسيَّدا ََ

َ
َّنةِ  َ

ُ
نَ  ال لَِ ، َِ َّ

َ
ِخِر�نَ  اْ

َ
ا ََاْ ِِيّ َ  َخ  ََ  اّل

 .1145F5»ََالُُمرَُسِل َ 

ِّ َقال « ُ رِى الَ  إِ
َ
ا َ تَدُ  ِ�يُ�مُ  َ�َقاِئ  ََ َُ يُِن  َافَا َ َّ نُ  بِال ِب   َ�ُعِدى َِ

َ
َمر بَُ�رٍ  َ َُ ََ«1146F6. 
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ِ  رَُسوُل  َكنَ َقال ا�  «  َّ َحدٌ  يَُرَ�عُ  لَمُ  الَُمُمِجدَ  َ َخَل  إَِذا ا
َ
َسهُ  َ

ُ
ِب  َ�ُ�َ  َرَ

َ
 ،بَُ�رٍ  َ

َمرَ  َُ تََِّمَمانِ  َكنَا ،ََ َ�تََِّممُ  إَِلُهِ  ََ   .1147F1»إَِلُِهَما ََ

ََ  َخَرشَ َ« بُو الَُمُمِجدَ  َََ َخَل  مٍ يَوُ  َذا
َ
َمرُ  بَُ�رٍ  َََ َُ َحُدُهَما ََ

َ
نُ  َ نُ  ََاآلَخرُ  يَِميِنهِ  ََ ََ 

يُِديِهَما آِخذٌ  ََُهوَ  ِخَماِلِ 
َ
قَاَل  بِأ ةِ  يَُومَ  ُ�ٌَُعُث  َهَكَذا :ََ ََ ِقيَا

ُ
 .1148F2»ال

وَرةٍ  ِف  اُجتََمُعتَُما لَوِ  َقال« َُ ا َم   .1149F3»َخالَُفتُُكَما ََ

ََصُ  لّمُمعُ ا َهَذانِ  َقال«
ُ
  .1150F4»ََال

اَقال َ« َّ
َ
ِز�َراىَ  َ نُ  ََ ُهِل  َِ

َ
�ُل  الّمَماءِ  َ يَنِ�يُل  فَِجُبِ َِ ا ََ َّ

َ
ِز�َراَى  َََ نُ  ََ ُهلِ  َِ

َ
رُِض  َ

َ
بُو اْ

َ
 فَأ

َمرُ  بَُ�رٍ  َُ ََ«1151F5. 

َُمدُ َقال «
ُ
ِ  ال ّ ي َِ ِ

ّ
يَّدِ�  اَ

َ
  .1152F6»بِِهَما َ

نهما َرر رجحانهما   رؤ�ا الرجحان   الوزن لي  خاق  رؤ�ا ال رسول اهللا ىََر«
 .1153F7»بال فة فعب الب

َ عمر كعد  �وم المماء ثم قال جيع حمناَ عمر كحمنة اان حمن َاخب« 
  .1154F8»ب ب�رََاحدة َن حمناَ 

 « )منقبة عثامن(ويف حديث 
َ
ال
َ
ُستَُحِي  َ

َ
نُهُ  �َُمتَُحِي  ِمّمنُ  َ ثم هما « .1155F1»الَُمَ يَِ�ةُ  َِ

  .1156F2»هما بعد مويهَقال ا بن الم  َ�لهما   حيايه كم�ل ضجيعاه
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ه قرن ثاني ب علي هذا االسلوب الجرم هر دو در يك قرن بودند و ةالي احاديث كثير

شود كه خطبه ابن اهتم خطيب شام را  مي انقراض هر دو منقرض شد اينجا مناسب ديده

ُعَدانَ  بُِن  َخاِلِ « مي من حديثخرج الدارأ :كه داد فصاحت داده برنگاريم  َ َخَل  :قَاَل  ََ

ٌُدُ  ََ  ِ َّ ُهتَمِ  ُ�نُ  ا
َ
َمرَ  َعَ  اْ ٌُدِ  بُِن  َُ َعِز�زِ  ََ

ُ
عَ  ال ةِ  ََ َّ َعا

ُ
  فَلَمُ  ال

ُ
ُفَجأ َمرُ  َُ  يََديُهِ  َ�ُ َ  ََُهوَ  إِالّ  َُ

ّمُ  ََ تَ َ  فََحِمدَ  ،ََ َّ �َُ�  ا
َ
ا :قَاَل  ُ�مّ  َعلَيُهِ  َََ َّ

َ
َ  فَإِنّ  ُعدُ �َ  َ َّ َلَُ   َخلََ   ا

ُ
نُ  َغِنّيا ال ناً  َطاَعِتِهمُ  ََ َِ  آ

ئِذٍ  ََاّلاُس  لَِمُعِصيَِتِهمُ  ََ ِى  الَُمنَاِزلِ  ِف  يَُو
ُ
الّرَ َعَرُ   ،ُ�ُتَِلُفونَ  ََ

ُ
ُهُل  الَُمنَاِزلِ  يِلَُ   تَِشّ  فَال

َ
َ 

ََجرِ 
ُ
ُهُل  ال

َ
ُهُل  الَُو َرِ  َََ

َ
ُتَ  اّلبَرِ  َََ َُ  ُ ََ�ُهمُ  ازُ ُُ َها ََرََخاءُ  اّلُ�يَا َطيٌَّا َِ لُونَ  الَ  ،َعَُ

َ
َ  �َُمأ َّ  ا

الَ  ،َجَاَعةً  تُلُونَ  ََ ََ  ُ
َ
يّتُُهمُ  ،ِكتَاباً  ل ََ  َََحّيُهمُ  اّلارِ  ِف  ََ َُ

َ
َ   ٌ ِ

َ
عَ  � ا ََ َُص  الَ  ََ نَ  ُُ  الَُمرُُغوِ   َِ

نُهُ  الَُمُزُهو ِ  ََ رَ  فَلَّما ،ِ�يهِ  ََ
َ
ُ  ا َ َ َّ نُ  ا

َ
نُ  رَُسوالً  إَِلُِهمُ  َ�َعَث  رَُحَتَهُ  َعلَيُِهمُ  يَنُُشَ  َ ُ�ُفِمِهمُ  َِ

َ
َ 

زِ�زٌ ﴿ ِ ءووٞف  ِ  ۡؤِمدِ�   م بِٱُۡمو َ ۡي�و  ِ رِ�ٌص  دِتهۡم ح   ِ ا  َ ۡيهِ م  ُ  َصّ�   ﴾ِِّحيمٞ  ِ  َّ  َََعلَيُهِ  ،َعلَيُهِ  ا
ِ  ََرَُحَةُ  الّمَ مُ  َّ َ َرَ�يُ  ا ُمنَُعُهمُ  فَلَمُ  ،هُ ََ نُ  َذلَِ   ََ

َ
لَّقٌُوهُ  ِجُمِمهِ  ِف  َجرَُحوهُ  َ َعهُ  ،اُسِمهِ  ِف  ََ ََ ََ 

نَ  ِكتَاٌ   َِ  ِ َّ َقّدمُ  الَ  ،نَاِطٌ   ا ُمِرهِ  إِالّ  َُ
َ
الَ  ،بِأ ِمرَ  فَلَّما ،بِإُِذنِهِ  إِالّ  يُرَُحُل  ََ

ُ
ةِ  َ ََ َعُز

ُ
َل  ،بِال  َعَ  ََُحِ

َها ِ  ِ
ُ
ُمرِ  َُ انَُِمَ  ،ال

َ
ْ  ِ َّ فُلَجَ  ،لََوثُهُ  ا

َ
ُ  فَأ َّ َجازَ  ،ُحّجتَهُ  ا

َ
ُهَهرَ  ،َكَِمتَهُ  َََ

َ
فَاَرَ   ،َ ُعَويَهُ  َََ  اّلُ�يَا ََ

بُو َ�ُعَدهُ  قَامَ  ُ�مّ  ،نَِقّيا يَِقّيا
َ
َخذَ  ُسنّتَهُ  فََملََ   بَُ�رٍ  َ

َ
ِِيلَهُ  َََ َِ  ،َس َعَرُ   ََاُريَّد

ُ
َُ  ال

َ
نُ  َ  َذلَِ   َ�َعَل  ََ

نُُهمُ  َب  ،َِ
َ
نُ  فَأ

َ
ُقٌََل  َ نُُهمُ  ََ ِ  رَُسولِ  َ�ُعدَ  َِ َّ ِى إِالّ  ا

ّ
َعَ  ،قَابِ ً  َكنَ  اَ ََ  َِنُ  الّميُوَ   اُ�

ُ�َماِ َها
َ
قَدَ  ،َ َُ

َ
ُهِل  َرِ�َ   ُ�مّ  ،ُخُعِلَها ِف  الَّ�انَ  َََ

َ
َّ   بِأ

ُ
ُهَل  ال

َ
َاِطِل  َ

ُ
ُبَ ُ  فَلَمُ  ،ال َقّطعُ  ََ َُ 

ََُصالَُهمُ 
َ
�َُمِق  ،َ رَُض  ََ

َ
اَءُهمُ  اْ ََ ُ َخلَُهمُ  َحّت  ،ِ 

َ
ى ِف  َ ِ

ّ
نُهُ  َخرَُجوا اَ قَّررَُهمُ  ،َِ ِى ََ

ّ
َا بِاَ  َ�َفُر

نُهُ  قَدُ  ،ََ َصاَ   َكنَ  ََ
َ
نُ  َ الِ  َِ ََ  ِ َّ ّيةً  َعلَيُهِ  يَُريَوِى بَُ�راً  ا َِ رَُضَعُت  َََحَِ

َ
اً  َ

َ
ل ََ  ُ
َ
ى ،ل

َ
ِ  فََرَ  َ  َذل

ّ ى َحلُِقهِ  ِف  ُغّصةً  َمُويِهِ  ِعنُدَ 
َ
  َذلَِ   فَأ

َ
َِليَفةِ  إِل

ُ
نُ  ال فَاَرَ   ،َ�ُعِدهِ  َِ  َعَ  نَِقّيا يَِقّيا اّلُ�يَا ََ

نَُهاِش  ٌِهِ  َِ َمرُ  َ�ُعَدهُ  قَامَ  ُ�مّ  ،َصاِح َّطاِ   ُ�نُ  َُ
ُ
ُمَصارَ  َ�َمّصَ  ال

َ
َُ  ،اْ ّدةَ  َََخلَ َّ  َََحَتَ  ،بِاللّ ِ  ال
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نُ  يُهِ  ََ ََ نُ  َََخّمرَ  ِذَرا يُهِ  ََ ََ َعدّ  ،َسا
َ
ُمورِ  َََ

ُ
قَُراَ�َها لِأل

َ
لِلَُحُرِ   َ َصابَهُ  فَلَّما ،آَلََها ََ

َ
َ  ُ ُ َ�ةِ  ََ ِِ  الُُم

َمرَ  ُخُعٌَةَ  بُِن 
َ
ٌّاٍس  اُ�نَ  َ ُل  ََ

َ
ٌِتُونَ  َهُل  اّلاَس  �َُمأ

يَل  فَلَّما قَايِلَُه؟ يُاُ َِ  ُ ُ ََ  ُ َ�ةِ ال ِِ  ُخُعٌَةَ  بُِن  ُم
َُمدُ  اُستََهّل  نُ  َرّ هُ  َُ

َ
َصابَهُ  يَُ�ونَ  الَ  َ

َ
ءِ  ِف  َحّ   ُذَ َ َفُ

ُ
نّهُ  َعلَيُهِ  َ�يَُحتَجّ  ،ال

َ
هُ  اُستََحّل  إِّ�َما بَِ ََ  َ 

نُ  اُستََحّل  بَِما قَدُ  ،َحّقهِ  َِ َصاَ   َكنَ  ََ
َ
نُ  َ الِ  َِ ََ  ِ َّ َ�َماِ� َ  بُِضَعةً  ا ََ  

َ
فاً َ
ُ
 ِر َاَعهُ  لََها فََكَتَ  ل

َ�ِرهَ  َُالَِ هِ  َكَفالَةَ  بَِها ََ
َ
ّ اَها ،َ

َ
  فَأ

َ
َِليَفةِ  إِل

ُ
نُ  ال فَاَرَ   ،َ�ُعِدهِ  َِ نَُهاِش  َعَ  نَِقّيا يَِقّيا اّلُ�يَا ََ َِ 

َمرُ  يَا ُ�مّ  ،َصاِحٌَيُهِ  يَُ   اّلُ�يَا ُ�َ�ّ  إِنَّ   َُ َ
َ
ل   ،ُملُوُ�َها ََ

ُ
ل
َ
يَُها َقَمتَُ  َََ ََ َ�ٌَّت  ثَُد  يَلُتَِمُمَها ِ�يَها ََ

َظاّ�َها تََها فَلَّما ،ََ
ّ
ل َقيُتََها َُ

ُ
ل
َ
َقاَها َحيُُث  َ

ُ
ل
َ
َ  ُ َّ َََها ،ا َََها َهَجُر َََها ،َََجَفُو قََذُر ا إِالّ  ََ ََ  ََ  َُّ  يََز

نَُها َُمدُ  ،َِ
ُ
ِ  َفال ّ ى َِ ِ

ّ
�َ  َحُو َيَنَا بَِ   َج َ  اَ َف ََ الَ  فَاُمِض  ،ُكُر َيَنَا بَِ   ََ  يَِعزّ  الَ  َفإِنّهُ  ،يَلُتَِفُت  ََ

َّ   َعَ 
ُ
ءٌ  ال َاِطِل  َعَ  يَِذّل  ََالَ  ،َشُ

ُ
ءٌ  ال قُوُل  ،َشُ

َ
ِفرُ  َهَذا قَُوِ�  َ ُِ ُستَ

َ
َََ  َ َّ ِن َ  ِل  ا َِ لِلُُمُؤ ََ 

 َِ نَا َِ الُُمُؤ بُو قَاَل . ََ
َ
يّوَ   َ

َ
ُمرُ  فََننَ  :َ ٌُدِ  نُ �ُ  َُ َعِز�زِ  ََ

ُ
ُقوُل  ال ءِ  ِف  ََ ُهتَمِ  اُ�نُ  ِلَ  قَاَل  الّشُ

َ
 :اْ

الَ  اُمِض   .1157F1»يَلُتَِفُت  ََ
رات اين اعظم تغي آن مترتب شد و آنچه بر ر ثالث قتل حضرت ذي النورين ويتغي

مطمح اشارت  زمان شر و را حد فاصل نهادند در ميان زمان خير و ست آنحضرتا
آنجا  ت اجتماعيه متواتر باشد وأهيه كه همه ب ختند در احاديث بسيار همان تغير را سا

 و ذلك يف احاديث كثرية عىل كام نص النبيخالفت خاصه منتظمه منقطع شد 

چنانكه در مقصد  اند در بسياري از احاديث هر سه مشائخ را جمع فرموده آنحضرت
ت خاصه منتظمه بالفعل چشم تأمل در نگري هر جا ذكر خالفه اگر ب اول نوشتيم و

ه خالفت خاصه با مداخلت در امور عظام ب مذكور شد ذكر هر سه بزرگ يك جا آمده و
 غير و ست الاهر جا كه مذكورست ذكر شيخين  بعد آنحضرت حضور آنحضرت و

قرن ثالث مدت خالفت ذي النورين بود كه  ثه مشهود بالخير منقطع شد وآنجا قرون ثال
سيرت شيخين ه بوده است سيرت حضرت ذي النورين نسبت ب قريب به دوازده سال
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امراي حضرت ذي  نمود و مي رخصت تنزله زيرا كه گاهي از عزيمت ب ،مغايرتي داشت
 نه مثل انقياد رعيت با اورا انقياد رعيت مر و اند النورين نه بر صفت امراي شيخين بوده

زبان  از دل و عل نيامد وفه فاروق بود هر چند آن خشونتها از قوت ب حضرت صديق و

 .ال مكابرٌ إينازع  فيه  ال عند امتام هذا القرن وهذا الإسالح انتقال نه كرده بود  دست وه ب

حديث ديگر ه بدان اسعدك اهللا تعالي اگر در تأويل حديثي اشكالي بهم رسيد رجوع ب
 در آن حديث پيش تو منقح شود كه حديث آنحضرت كن تا مطمح نظر آنحضرت

ٰ ﴿ :يشبه بعضه بعضاً قال اهللا تعاىلست ال قرآن مث ٰ  اُٗ كِ�  ت �  ُٗ مه   .1158F1]23الزمر: [ ﴾ّمث اِ�   اُِ

در  اند اساليب متنوعه بيان فرموده عبارات مختلفه وه غالباً مضمون را ب آنحضرت و

 َيمانهم �مٌ  قوم ينَأ ثم ،يلونهم اَين ثم ،يلونهم اَين ثم ،قر� الاس خ�« :حديث
 آنچه از خيريت قرون اولي و 1159F2»ثم يفَوا الكذ « :ويف لفظٍ  »َخها يهم ايمانهم ا يهمخه

يزَل رح « :شريت قرون آخره فهميده در گوشه خاطر خود نگاهدار بعد از آن حديث
در گوشهء  مفهوم آن را منقح كن و بر خوان و »ن يهلكواإث  سنة فس م لم  َث اإل

لفظ هالك  خيريتي كه از حديث اول دانستهء بسنج و با لفظ رحي االسالم ديگر بدار و

بسنج مضمون  »َوا الكذ في« :لفظ و» �مٌ  ايمانهم الا«لفظ ا كه عقب آن واقع شد ب
ثين از اين موازنه در نظر ثال تاريخ خمس و يكي را عين مضمون ديگر خواهي يافت و

تأويلي كه ه ثه است بالماند ليكن چون نيك بشگافي عين معني قرون ث مي سرسري زياده
 توان قيد يكي در مطلق ديگر افزود و ور ميمما آن را بيان نموديم نزديك توافق اكثر ا

 ل ساخت.وؤبحكم يكي ميتوان متشابه ديگر را م

 .1160F3»بالَام مل ـَال مدينةـبال ال فة«باز از اين همه بگذر حديث ديگر بخوان 
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زايد پس  مي ن كه از ميان اين مقابله چهلفظ خالفت را كه باملك قسيم ساختند ببي 
آن همه در  دو قرن خالفت و ثه ممدوحه يكي قرن نبوت است وبشناس از اين قرون ثال

مدت ه ن بيبعد آن دو گاهي در مدينه سلطنت مستقر نشد پس تعي مدينه بوده است و
دو ست هر اين به بودن خالفت در مدينه مصداق آن هر دو يكي يتع ثين وثال خمس و

 .يك مرميه هر دو متوجه ب نشان يك مدعاست و

 بدَ اْمر هذا إن« :بخوان بمعاذ بن جبل حديث ابي عبيده و باز اين را بگذار و
 .1161F1»عضوضا ملن كين ثم ،َرحة خ فة كين ثم ،َرحة نٌوة

ال فة «حديث  و »س ميزَل رح اإل«حديث  و »ةثقرَن ث «با حديث  و 
معني خيريت هم  رحمت با بسنج شك نداريم كه خالفت و »بالَاممل  ـباجدينة َال

 فتنه هم ترازو. عضوض با سنگ است و
بن علقمه را بخوان كه اسالم را شيوعي خواهد بود ثم  حديث كرز باز اين را بگذار و

يعودون اساود صفتنه اساود صباء  اء نيك تأمل نما روز افزوني تا كدام وقت بوده است وب
رحمت  خالفت و رحي االسالم و خيريت قرون و اين را با زمان متحقق شد و در كدام

 نج شك نداريم كه همه متوازن است.بس

 عضوضاً «باز اساود صباء با حديث 
ً
بسنج يقين  .»هرش َ�فَوا الكذ  َ�هلكوا َملن

 يك نسق خواهي يافت.ه داريم كه همه ب

ُ�مُ  ََُقتُلُوا َحّت  الّماَعةُ  ََُقومُ  الَ « :حديث حذيفه بخوان باز اين را نيز بگذار و ََ ا ََ  إِ
َا ُتَِ�ُ

َ
ت ُسيَافُِ�مُ  ََ

َ
�َرَِث  بِأ اُرُ�م ُ ُ�يَاُ�مُ  ََ تأمل كن كه اشاره بكدام واقعه است  و .1162F2»ِشَ

 حاديث.أيل غري ذلك من إزمان آن واقعه كدام بوده است  و
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بعض منطبق  ث را بابعض احادي بالجمله ذهن خود را مصفي كن از شوب كدورات و
بر تو روشن شود بعد از آن اخبار احبار اهل كتاب  ساز تا مقصد كالم آنحضرت

اگر  بياد آر تا اطمينان حاصل گردد ورضوان اهللا عنهم اجمعين آثار صحابه كرام  برخوان و
معني منقح نشد از تنقيح معاني سنت خود را  با وجود استعمال اين طريق كاري نكشود و

در هيچ  بايد داشت كه در اين مبحث بهتر از اين طريق بدست نخواهد آمد ومعذور 

 ةوزكو ةاز اين طرق متكاثره متوافره ميسر نخواهد شد حتي در باب صلو تر مسئله زياده

 هم.
 فدعه مراً آذا مل تستطع إ

 

 ماتستطيع یلإوجاوزه  
 

1163Fنوع واحدبالجمله اختالف در اين قرون مانند اختالف اصناف است در ميان 

يك ه ب ،1
رحي «لهذا در حديث  ،متعدد يك حساب مختلف وه حساب همه واحد است وب

مل  ـمدينة َالـال فة بال«در حديث  و ،اند هدهمه را در يك مرتبه شمر »سالماإل
رحمت همه را يك وصف  حديث نبوت و در و ،اند يك منزلت نهادهه همه را ب »بالَام

 ،اند ن كه از مسند حذيفه است همه را زمان استقامت گقتهدر حديث فت و ،اثبات نمودند
چون تغير اعظم  اند نمو گذاشته بن علقمه همه را در مراتب زيادت و در حديث كرز و

و ظهور انجاميد ه تغاير نوعي به نسبت زمان اول ب بظهور پيوست شكل عالم برگشت و
تفصيل آن  شرح و آنحضرت واقع شد و (صلح) دنهدو ه و در دامن اين تغير سه فتنه

 اّلاُس  َكنَ عن حذيفه قال « خرج الشيخانأبما ال مزيد عليه  اند پنج حادثه فرموده

لُونَ 
َ
ِ  رَُسوَل  �َُمأ َّ َُ�ِ  َعِن  ا

ُ
ُ�نُُت  ال ََ  ُ

ُ
ل
َ
ُسأ
َ
نُ  َ�َافَةَ  الّشّ  َعِن  َ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُُت  يُُدِرَ�ِ�  َ َّ  ا

َشّ  اِهِلّيةٍ جَ  ِف  ُكّنا إِنّا ُ  فََجاَءنَا ََ َّ َُ�ِ  بَِهَذا ا
ُ
َُ�ِ  َهَذا َ�ُعدَ  َ�َهُل  ال

ُ
 َهُل  َ�ُقلُُت  َ�َعمُ  :قَاَل  َشّ  ال

نُ  الّشّ  َذلَِ   َ�ُعدَ  ِ�يهِ  َ�َعمُ  :قَاَل  َخُ�ٍ  َِ ا قُلُُت . َ َخنٌ  ََ ََ ُ�ِ  �َُميَّنونَ  قَُومٌ  :قَاَل  َ َخنُهُ  ََ َِ  ُسنِّت  بِ

                                           
ها با مثل انسان و اسب كه ذات آن ،باشد مي ف انواع به سبب امور ذاتيهفرق بين نوع و صنف اينست كه اختال -1

 مثل انسان افغاني و تركي. ،باشد مي اند، و اختالف در اصناف به سبب امور خارجي هم مختلف
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 َ� ُ�ِ  ُهُدَنَ ََ َِ نُُهمُ  ََُعرُِ   َهُدِ�  بِ َُنُِكرُ  َِ َُ�ِ  َذلَِ   َ�ُعدَ  َهُل  َ�ُقلُُت . ََ
ُ
نُ  ال  ُ َعةٌ  َ�َعمُ  :قَاَل  َشّ  َِ

بَُواِ   َعَ 
َ
نُ  َجَهّنمَ  َ َجاَ�ُهمُ  ََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُُت . ِ�يَها قََذفُوهُ  إَِلَُها َ َّ  َقُومٌ  َ�َعمُ  :قَاَل . َلَا ِصُفُهمُ  ا

نُ  يِنَا َِ َ
ُ
ُّمونَ  ِج� ََ َ�تَ لُِمنَِتنَا ََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا قُلُُت . بِأ َّ ُ َرَ�ِ�  إِنُ  يََرى َ�َما ا

َ
 َجَاَعةَ  يَلَُزمُ  :قَاَل  َذلَِ   َ

اَمُهمُ  الُُمُمِلِم َ  ََ ِِ الَ  َجَاَعةٌ  لَُهمُ  يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  َ�ُقلُُت . ََ امٌ  ََ ََ ُل  :قَاَل  إِ ِ
ََ َُ ِفَرَ   يِلَُ   فَا

ُ
 ُكَّها ال

لَوُ  نُ  ََ
َ
ُصِل  َعَ  َََعّض  َ

َ
َُ  يُُدِرَ�َ   َحّت  َخَجَرةٍ  َ نَُت  الَُمُو

َ
 يَا قُلُُت « :ويف رواية »َذلَِ   َعَ  َََ

ِ  رَُسوَل  َّ َشّ  َجاِهِلّيةٍ  ِف  ُكّنا إِنّا ا ُ  فََجاَءنَا ََ َّ َُ�ِ  بَِهَذا ا
ُ
َُ�ِ ا َهَذا َ�ُعدَ  َ�َهُل  ،ال

ُ
نُ  ل  :قَاَل  َشّ  َِ

نُ  الّشّ  َذلَِ   َ�ُعدَ  َََهُل  قُلُُت . َ�َعمُ  ِ�يهِ  ،َ�َعمُ  :قَاَل  َخُ�ٍ  َِ ا قُلُُت . َ َخنٌ  ََ ََ  قَُومٌ  قَاَل  َ َخنُهُ  ََ
ُهُدَنَ  ََ  ِ�ُ َِ نُُهمُ  ََُعرُِ   ،َهُدٍى  بِ َُنُِكرُ  َِ َُ�ِ  َذلَِ   َ�ُعدَ  َ�َهُل  قُلُُت . ََ

ُ
نُ  ال  ُ َعةٌ  ،َ�َعمُ  :قَاَل  َشّ  َِ

بَُواِ   َعَ 
َ
نُ  ،َجَهّنمَ  َ َجاَ�ُهمُ  ََ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا قُلُُت . ِ�يَها قََذفُوهُ  إَِلَُها َ َّ نُ  ُهمُ  :قَاَل  .َلَا ِصُفُهمُ  ا َِ 

يِنَا َ
ُ
ُّمونَ  ،ِج� ََ َ�تَ لُِمنَِتنَا ََ

َ
ِِ  َ�َما قُلُُت . بِأ ُمُر

ُ
ُ َرَ�ِ�  إِنُ  يَأ

َ
 الُُمُمِلِم َ  َجَاَعةَ  يَلَُزمُ  :قَاَل  َذلَِ   َ

اَمُهمُ  ََ ِِ الَ  َجَاَعةٌ  لَُهمُ  يَُ�نُ  لَمُ  فَإِنُ  قُلُُت . ََ امٌ  ََ ََ ُل  :قَاَل  إِ ِ
ََ َُ ِفَرَ   يِلَُ   فَا

ُ
لَوُ  ،ُكَّها ال نُ  ََ

َ
َ 

ُصِل  َََعّض 
َ
َُ  يُُدِرَ�َ   َحّت  ،َخَجَرةٍ  بِأ نَُت  ،الَُمُو

َ
ِعُصَمةُ  َ�َماقلت « ويف رواية .»َذلَِ   َعَ  َََ

ُ
 ال

ِ  رَُسوَل  يَا َّ اَرةٌ  يَُ�ونُ  ،َ�َعمُ  :قَاَل  ؟بَِقّيةٌ  الّميُِف  َ�ُعدَ  َََهُل  :قُلُُت  ،الّميُُف  :قَاَل  ؟ا ََ  َعَ  إِ
قَُذاءٍ 
َ
اَذا ُ�مّ  :قُلُُت  :قَاَل  ،َ َخٍن  َعَ  ََُهُدنَةٌ  ،َ   ُ�مّ  :قَاَل  ؟ََ

ُ
أ ََ ِ  َكنَ  نُ فَإِ  ،الّض لَةِ  ُ َعةُ  يَنُ

ّ َِ   ِ 
رُِض 
َ
َخذَ  ،َهُهَركَ  َجَ�َ  َخِليَفةٌ  اْ

َ
الََ   َََ هُ  ،ََ َُ ِِال فَالَُز ُمَت  ََ نَُت  َُ

َ
 ،َخَجَرةٍ  َجُذلِ  َعَ  َعّض  َََ

اَذا ُ�مّ  قُلُُت  :قَاَل  َعهُ  َذلَِ   َ�ُعدَ  ،اّلّجاُل  َ�ُُرشُ  ُ�مّ  :قَاَل  ؟ََ نَارٌ  َ�ُهرٌ  ََ عَ  َ�َمنُ  ،ََ ََ  َََجَ   ،نَارِهِ  ِ   ََ
ُجُرهُ 
َ
َ،  ُّ نُ  ،َُِزرُهُ  ََُح ََ عَ  ََ ََ ُّ  ،َُِزرُهُ  َََجُ   َ�ُهرِهِ  ِ   ََ ُجُرهُ  ََُح

َ
فما « قال البغوي قوله » َ

َقول هدنة  هل الر ة كنت   زَن الصدي َ يضعه ع العصمة قال الميف كن قتا ة 
َذل  ان ال  خن َعناه صلَ ع ع 1164Fثر َن الارَخان بقايا َن الضِن 

قال ابوعٌيد  1
سواٍ  َ� بعض  لإَ غ� ذل  كدَرة ََ الو  َصل الخن ان ي�ون   لون الابة َ

                                           
1- 
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 م عن اَي آ� قال ال يرجع قلو  ب�  الخن َا الرَ�اَ قلت يا رسول اهللا امدنة ع
 .1165F1»كنت عليه

ضرت مرتضي است فتنهء اولي مشتمل بر سه حادثه عظيمه مبدأ اين فتنه خالفت ح
از آن متألم  نخست از خالفت حضرت مرتضي خبر دادند كه منتظم نشود و آنحضرت

 رسول قال قال سمرة بن جابر عن« خرج الطرباين وابونعيمأيف اخلصائص شدند 

  .1166F2»رَسه َن ليته هذا َن �ضو ة َهذه َقتول َِن  ممتخلف مؤمر إن  لع�اهللا

  .1167F3»ستقذر� بعده  َةان اْ الب لا إما عهد  قال ان عن ا« خرج احلاكمأو

 بعدي ستلق إن  ََا :لع� الب قال :قال بعٌاس ابن عن« خرج احلاكمأو

 .1168F4» ين  َن س َة   :قال ؟ ي� َن س َة   :قال جهدا

نُ « واخرج امحد  ُمٍرَ بُِن  إِيَاِس  ََ ََ  ّ َِ
ُسلَ
َ
نُ  اْ ََ  ّ ِب  بُِن  َعِ

َ
 رَُسوُل  قَاَل  اَل قَ  َطاِلٍ   َ

 َّ َُ  اُختَِ ٌ   َ�ُعِدى َسيَُكونُ  إِنّهُ  :ا
َ
ُمرٍ  َ

َ
نُ  اُستََطُعَت  فَإِنِ  َ

َ
 .1169F5»فَاُ�َعُل  الّملُمَ  يَُ�ونَ  َ

1170Fحادثه اولي حرب جمل

آن را در خبر واحد غريب بيان فرمودند  آنحضرت و 6

نُ « خرج ابويعيلأ ِب  بُِن  قََُِ   ََ
َ
َُ  :قَاَل  ،َحاِزمٍ  َ ةُ  َمّر ََ ِ َقاُل  ،َعِمرٍ  ِلَِ�  بَِماءٍ  َع� َُ  ُ

َ
َوَُءُ   ل

ُ
 ،ال

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
اقع شده در نزديكي شهر بصره  و ام المؤمنين عائشه، طلحه و زبير نام جنگي است كه بين علي مرتضي و -6

معروف شد. اين واقعه  »جمل«است. چونكه عائشه صديقه در اين جنگ بر شتري سوار بود، اين جنگ به 
هجري به وقوع پيوسته اولين جنگي است كه در بين مسلمانها (صحابه  36اسفبار كه در ماه جمادي الثاني سال 

ه گري بودند كه پيش از آن عثمان ذي النورين كرام) اتفاق افتاده است. بر پا كنندگان اين جنگ همان باغيان فتن
را به شهادت رسانده بودند و در هنگام اين جنگ در لشكر علي قرار داشتند. در اين جنگ از طرفين حدود 

 . ليه راجعونإنا إنا هللا وإبودند  بسيده كه سرخيل شهداء طلحه و زبيرسيزده هزار نفر به قتل ر
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ُ   َعلَيُهِ  َ�نٌَََحُت  َِ
ُ
ا :َ�َقالَُت  ،ال اءٌ  :قَالُوا ؟َهَذا ََ  َسِمُعُت  رُّ َِ�  رُّ َِ�  :َ�َقالَُت  ،َعِمرٍ  ِلَِ�  ََ

ِ  رَُسوَل  َّ ُقوُل  ا َوَُءِ   ِكُ   َهاَعلَيُ  َ�ٌََحُت  إَِذا بِإُِحَداُ�نّ  َكيَُف  :ََ
ُ
  .1171F1»؟ال

 بن ب�ر َب َخو ،عياش بن الولد ثنا ،سعيد بن َُ« خرج احلاكم من حديثأو

 َحذر�م:  اهللا رسول لا قال: ممعو  ابن قال :قال ،علقمة عن ،إبراهيم عن ،عياش
 ةَفتن ،المن َن يقٌل َفتنة ،بمكة َفتنة ،مدينةـال َن يقٌل فتنة :بعدي ي�ون فت سٌع
 الَام بطن َن َفتنة ،مِر ـال َن يقٌل َفتنة ،مش ـال َن يقٌل َفتنة ،الَام َن يقٌل
 يدرك َن اَْة هذه ََن ،ََما يدرك َن َن�م :ممعو  ابن فقال :قال المفيا� َ�
 مكة َفتنة ،َالز � طلحة قٌل َن مدينةـال فتنة فننت :عياش بن الولد قال ،» آخرها
 .1172F2»هؤالء قٌل َن مش ـال َفتنة ،ََية ب� قٌل َن الَام َفتنة ،لز �ا بن اهللا عٌد فتنة

1173Fحادثه ثانيه حرب صفين

خرج أاز آن خبر دادند در خبر صحيح  آنحضرت و 3

 َعِظيَمتَانِ  فِئَتَانِ  ََُقتَِتَل  َحّت  الّماَعةُ  ََُقومُ  الَ  ب هر�رة قال قال رسول اهللاَعن « الشيخان

ُقتَلَةٌ  بََُنَُهَما يَُ�ونُ  آنكه اهل شام ه اين كلمه اشارت است ب .1174F4»ََاِحَدةٌ  َََ ُعَواُهَما َعِظيَمةٌ  ََ
حضرت مرتضي فرمود كه اين  و شما اين قرآن است و مصحف برداشتند كه در ميان ما

 .من قرآن ناطقم قرآن قرآن صامت است و

                                           
1- 
2- 
بوقوع پيوسته است.  بعد از آن مسأله  بو معاويههجري بين علي  37صفر سال  نام جنگي است كه در ماه -3

تحكيم پيش آمد كه ابو موسي اشعري از طرف علي و عمرو بن عاص از طرف معاويه به حيث حكم معرفي 
شدند كه در نتيجه ابو موسي اشعري، علي را از خالفت عزل نموده و عمرو بن عاص مقام خالفت را براي 

برقرار داشت، در اين جنگ كه علي براي سركوبي اهل شام با لشكري از عراق حركت نمود تعداد  معاويه
 زيادي از صحابه كرام به شهادت رسيدند.    

4- 
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نّ « خرج البخاريأو
َ
ِ  رَُسوَل  َ َّ ُقتُلُ  :ِلَعّمارٍ  قَاَل  ا ِفئَةُ  َ  ََ

ُ
َاِ�يَةُ  ال

ُ
آن منتهي شد  و .1175F1»ال

آنكه مبدأ مفاسد ه اين قصه را بلفظي بيان فرمودند كه مشعر باشد ب بتحكيم وآنحضرت
 مرضي شارع نبود. شتي گردد و

1176Fحادثه ثالثه حرب نهروان

ارشاد  آن را در خبر متواتر بيان فرمودند و آنحضرت و 2
هما بالحق يمتولي قتل آن فريق اول ور خواهد آمد ونمودند كه در حين فرقت مسلمين بظه

خواهد بود بعد از اين سه حادثه واقعه  تن يكي از حسنات عضيمه آن جماعو آباشد 
 بيان آن در حديث مستفيض فرمودند و آنحضرت بظهور آمد و  حضرت مرتضي

عن « خرج احلاكم يف حديث طويلأاشقي اآلخرين نكوهيدند ه قاتل حضرت مرتضي را ب

الَ  نا َا رفيق    غزَة ذي العم�ة فقال رسول اهللاَقال كنت  عمار بن ياه
َ
َ 

َحّدثُُ�َما
ُ
ُخَق  َ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بََ�  قُلُنَا. رَُجلَُ ِ  اّلاِس  بِأ َّ َحيُِمرُ  :قَاَل . ا

ُ
ِى َ�ُمو َ  َ

ّ
َقرَ  اَ  الّاقَةَ  ََ

ى ِ
ّ
ُ َ   ََاَ ّ  يَا يَُضِ   َعِ

ُعِ� . ِذهِ هَ  َعَ نُهُ  ٌََُّل  َحّت  قَُرنَهُ  ََ ُعِ�  َهِذهِ  َِ  .»ِلُيَتَهُ  ََ
 هدنه اولي مبتدأ آن صلح حضرت امام حسن بود با معاويه بن ابي سفيان و و

 لََقدُ عن المن قال « خرج البخاريأآن را در حديث صحيح بيان فرمودند  آنحضرت

بَا َسِمُعُت 
َ
ّ الّ  بََُنَا قَاَل  بَُ�َرةَ  َ ِِ    ََُمنُ  َجاءَ  َ�ُُط

ُ
ّ  َ�َقاَل  ال ِِ لََعّل  َسيّدٌ  َهَذا ابُِ�  :اّل ََ 

 َ َّ نُ  ا
َ
َ  ََ نَ  فِئَيَُ ِ  َ�ُ َ  بِهِ  يُُصِل   .1177F3»الُُمُمِلِم َ  َِ

                                           
1- 
درگرفت، مختصر  »نهروان«و خوارج در منطقه  هجري بين علي 38ي است كه در سال نهروان نام جنگ -2

چرا كه ابوموسي  ،حكم ابوموسي اشعري را قبول نكرد »تحكيم«قعه واقعه اين طور است كه علي بعد از وا
اشعري او را از خالفت عزل كرده بود، در نتيجه بعضي از شيعيان علي از او برگشته و او را تكفير نمودند كه 

براي سركوبي آنها لشكر كشيد و در جنگ نهروان آنها را شكست  مسمي شدند. علي  »خوارج«بعدها بنام 
ما اين فرقه قوي شده و براي خالفت اموي و عباسي درد سر بزرگ شدند و حتي از لحاظ علمي نيز رشد داد ا

 هاي علمي دادند.  سنت نظرات و عقائد خوارج را جوابكرده و علماي اهل 
3- 
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عن « خرج ابن ايب شيبهأباد شاهي بيان فرمودند ه باز استقالل معاوية بن ابي سفيان ب

 ملكت إن !َعاَ�ة يا: اهللا رسول ل قال َنذ ال فة   معَط زلت َاَعاَ�ة قال 
 .1178F1»فأحمن

1179Fفتنهء ثانيه مشتمل بر حوادث چند يكي شهادت حضرت امام حسين

2: 

 رسول ع  خلت َنها ،الارث بنت الفضل َم عن«البيهقي  ىلإمشكوة معزواً ـيف ال

 ،خديد إنه :قالت ؟هو َا :قال ،الليلة َنكرا حلما رَيت إ� ،اهللا رسول يا :فقالت اهللا
 رسول فقال ،حجري   ََضعت قطعت جمدك َن قطعة كأن رَيت :قالت ؟هو َا :قال
 الم  فاطمة فولَ حجرك   فيكون ،غ َا اهللا خاء إن فاطمة ي� ،خ�ا رَيت: اهللا
 ثم ،حجره   فوضعته اهللا رسول إل يوَا فدخلت ،اهللا رسول قال كما حجري   فنن
 ،اهللا نب يا :فقلت :قالت ،الموع َن يهر�قان اهللا رسول عينا فإذا ،الفاية َ� تحان
 ؟هذا :فقلت هذا اب� ستقتل ََت َن فأخب� ،جب�ل َيا� :قال ؟ل  َا ََ� َنت بأب
  .»حراء ير ته َن بت ة ََيا� ،نعم :فقال

1180هرّدوم واقعه حF1 نُ « خرج ابوداودأ ِ  رَُسولِ  َخلَُف  رَِ يًفا ُكنُُت  :قَاَل  ،َذرّ  َب ََ َّ ا ا ًَ  يَُو

ُزنَا فَلَّما ،ِحَارٍ  َعَ  ََ ََ  َجا بَا يَا بَِ   فََكيَُف  :قَاَل  ،الَُمِدينَةِ  ُ�يُو
َ
 ُجوعٌ  الَُمِدينَةِ  ِ   َكنَ  إَِذا ،َذرّ  َ

                                           
1- 
هجري واقع شد كه شانزده تن از خاندان نبوت در اين واقعه به شهادت  61در محرم سال  شهادت حسين -2

َا يز�د فلم يأمر بقتل الم  ََ«نويسد:  مي 267صفحه  منهاج االعتدالسيدند. حافظ ذهبي در المنتقي من ر

هل العرا  َن يمنعه َن َالية العرا ، َالم  كن يظن ان َهل القل، َل�ن كت  البن ز�ا  َبايفا  
َا به َ ايعوا  لهم ابن عمه مملم بن عقيل،إينصَنه َ�وفون ل بما كتٌوا اله فأرسل  َغدر فلما قتلوا مملما 

ل الِر اَ يرجع إمة، فطل  َن يذه  إل يز�د ََ يذه  ـابن ز�ا  َرا  الم  الرجوع فأ ر�ته الت�ة الظال
ََن ي�ل ع ح�م عٌيد اهللا  حت �متأه مم َل�ن هو  ل ب�ه، فلم يمكنوه َن ذلإ َب ان �ملم نفمه 

ههر الوجع َههر النء ف  اره َلم �م  َيز�د   ما بلغ ذلـهيدا رض اهللا عنه. َلبن ز�ا  َقايل حت قتل خ
 . »مدينة...ـل الإص  بل جهزهم َاعطاهم َ عثهم َمم حر�ما 
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نُ  ََُقومُ  ُوعُ  ُ�ُِهُدكَ  َحّت  َمُمِجَدكَ  ٌََُلُغُ  فَ  فَِراِخَ   ََ
ُ
1181Fال

ُ  :قُلُُت  :قَاَل  ؟2 َّ ُ  ا
ُ
ُعلَمُ  ََرَُسول
َ
َ، 

بَا يَا َََعّفُف  :قَاَل 
َ
بَا يَا بَِ   َكيَُف  :قَاَل  ُ�مّ  ،َذرّ  َ

َ
ٌَ  بِالَُمِدينَةِ  َكنَ  إَِذا ،َذرّ  َ ٌُلُغُ  َمُو َيُُت  ََ

ُ
َعٌُدَ  ال

ُ
 ال

ٌَاعُ  إِنّهُ  َحّت  َقُبُ  َُ
ُ
َعٌُدِ  ال

ُ
ُ  :قُلُُت  :قَاَل  ،بِال َّ ُ ََ  ا

ُ
ُعلَمُ  رَُسول
َ
بَا يَا يََصّبُ  :قَاَل  ،َ

َ
 َكيَُف  :قَاَل  ،َذرّ  َ

بَا يَا بَِ  
َ
تٌُل  بِالَُمِدينَةِ  َكنَ  إَِذا َذرّ  َ ُمرُ  ََ ُِ اءُ  ََ ََ ُ  :قُلُُت  :قَاَل  ؟الّز�ُِت  ِحَجاَرةَ  اّل َّ ُ  ا

ُ
ُعلَمُ  ََرَُسول
َ
َ، 

ِت  :قَاَل 
ُ
نُ  يَأ نَُت  ََ

َ
نُهُ  َ َُِ   :قُلُُت  :قَاَل  ،َِ

ُ
ل
َ
َت  :قَاَل  ،الّم  َ  َََ

ُ
َقُومَ  َخاَر�

ُ
 فََكيَُف  :قُلُُت  ،إًِذا ال

ُصنَعُ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ َّ يَت  إِنُ  :قَاَل  ؟ا َِ نُ  َخ

َ
ٌَُهَركَ  َ ِ   ،الّميُِف  ُخَعاعُ  ََ

ُ
ل
َ
 َعَ  ثَُو َِ   نَاِحيَةَ  فَأ

ِِثُِمهِ  بِإِثُِمَ   ِلٌَُوءَ  ََُجِهَ   ََ«1182F3. 
1183Fسوم استحالل مكه 

 .آن را نيز خبر دادند بسبب خروج عبداهللا ابن الزبير و 4

                                                                                                             
 هجري براي يزيد خبر رسيد 36اين واقعه در مدينه منوره اتفاق افتاد، اصل واقعه از اين قرار است كه در سال  -1

اند، يزيد بخاطر سركوبي آنها لشكري به مدينه فرستاد و در نتيجه تعدادي  وره شورش نمودهكه مردم مدينه من

َا فعله ََ«نويسد:  مي از صحابه كرام به قتل رسيدند، حافظ ذهبي اسباب لشكركشي يزيد به مدينه را اينطور
َحاصَا عَ�يه، ـبأهل الرة، فإنهم ل عد مرة يطل  الطاعة فاَتنعوا لهم مرة بإرسل َما خلعوه َاخرجوا نوابه 
ََمره َن ينذرهم َ�هد هم فإن َبوا قايلهمـلهم مملم بن عقٌة الإَصمموا، فجهز  منتقی من منهاج ـال. »مری 

 .292صفحة  االعتدال

هاي سياهي وجود دارد كهچون خاصيت آتشزائي دارد آنها را احجار زيت (سنگ  در نزديكي شهر مدينه سنگ -2
 يند.گو مي روغن دار)

3- 
حرمتي مكه مكرمه از اين قرار است: آنگاه كه يزيد از اهل مدينه بيعت خواست بعضي از  خالصه واقعه بي -4

اهللا بن زبير از بيعت با يزيد سرباز زدند و از مدينه خارج شده و از آن جمله حسين بن علي و عبد صحابه كرام
ا خورده و به اميد بيعت شيعيان پدرش با او روانه به مكه رفتند، در اين هنگام حسين فريب غداران كوفه ر

عراق شد كه در راه به رتبه شهادت فائز گشت، اما عبد اهللا بن زبير در مكه باقي مانده و در آن جا ادعاي 
هجري لشكر يزيد به جنگ ابن زبير آمده و در مكه با هم پيكار نمودند كه  64خالفت نمود. در ماه صفر سال 

از پرده كعبه معظمه در آتش سوخت، در اثناي جنگ خبر وفات يزيد آمده و لشكر او  در نتيجه قسمتي
هجري  73اهللا بن يزيد مستحكم شد تا اينكه عبد الملك ابن مروان در سال و خالفت عبد مراجعت نمودند

شهادت اهللا ابن زبير به ابن زبير فرستاد كه در نتيجه عبدحجاج بن يوسف ثقفي را با لشكر گران به جنگ 

َا الكعٌة فلم يقصد ََ«نويسد:  مي باره سوختن كعبه معظمهج مظالم زياد نمود. حافظ ذهبي دررسيده و حجا
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 .چهارم خروج ابراهيم بن اشتر براي جنگ عبيداهللا ابن زياد 

ٌِ� َكّذاٌ   ثَِقيٍف  ِف « پنجم تسلط مختار در كوفه از آن حال نيز خبر دادند كه َُ ََ«. 

َمرَ  ابُِن  َعِن « خرج الرتمذيأ (هالك كننده) ِ  ُل رَُسو قَاَل  قَاَل  َُ َّ  َكّذاٌ   ثَِقيٍف  ِف  :ا

�ٌِ َُ مٌ� هو ـلب عٌيد َاَمختار بن ـعٌدا� بن عصمة يقال الكذا  هو القال  .»ََ
اهللا بن الز �  َرَي مملم   الصحيَ ح  قتل الجاش عٌدَ « 1184F1.»الجاش بن يوسف

نّ حدثنا  ن رسول اهللاَسماء َقالت 
َ
ًٌِ�ا َكّذابًا ثَِقيٍف  ِف  َ َُ ََ«1185F2. 

 (ثقفي). مختار ششم قتال مصعب با
 .مروان هفتم قتال ضحاك بن قيس با

 .مصعب الملك با هشتم قتال عبد
از اين  آنحضرت آن را بيان فرمودند و آنحضرت ظلم او و نهم ظهور حجاج و

 علي ابواب جهنم. ةٍ مقاتالت خبر دادند بدعا

 مستقر شد و(ابن مروان) لملك هدنه ثانيه آنكه بعد اللتيا والتي امر سلطنت بر عبدا
مين نسق ه احفاد او نيز در عالم به اوالد و همه اهل اسالم تحت حكم او در آمدند و

خرج البخاري أدر حديث شريف بيان حكومت اين فريق آمده است  فرمانروائي كردند و

ِت  َهلََكةُ « يب هريرةأمن حديث  َّ
ُ
نُ  ِغلَُمةٍ  يََدىُ  َعَ  َ  .1186F3»قَُر�ٍُش  َِ

 ر ع  اتذَا عٌا ََية َ ذا بلِت بنوإيقول  ب ذٍر سمع البَعن « خرج احلاكمأو

                                                                                                             
ل إمملم  َل�ن طاَر ـحرقها بايفا  الَنما قصدَا ابن الز �، َلم يز�هدم يز�د الكعٌة َال ِبإهانة، َ

 .  275صفحة  الـمنتقی .»ع هاَلز � َاالستار شارة َن نار َن امرَة فاحتقت الكعٌة فهدَها ابن ا

1- 
2- 
3- 
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  .1187F1»(بازيچه) َ�تا  اهللا  غ (بخشش) ََال اهللا �ً   (غالم)ال وَ اهللا خَ 

قال رَيت   الوم ب� ال�م  ن البَب هر�رة َعن « خرج ابويعيل واحلاكمأو

 ممتجمعاً حت يو� ل فما رر البَنبي كما ي�َ القر ة قا ي�َن ع
ً
  .1188F2»ضاحن

 فماءه َنبه ع ََية ب� الب رَى :قال ،ممي ـال بن سعيد عن« خرج البيهقيأو

  .1189F3»عينه فقَر ،َعطوها  نيا � َنما إله فأَح ذل 

ي َقد ر عن المن بن ا قال ان رسول اهللا« خرج الرتمذي واحلاكم والبيهقيأو

ٓ ﴿ :َنبه رج  رج  فماءه ذل  ف�لت طٌون عب� اَية � �ۡ  ِّّ�ا
 
يۡ أ ٰ ط  رۡ لۡ � ك  َ   ﴾١ ث ر  ك 

ِِ ﴿ :ونزلت]. 1الكوثر: [ َۡ ةِ �ۡلق 
 َۡ  ِ ٰهو ِ�   َ ۡل نز 

 
ٓ أ ِِ  ١ِّّ�ا َۡ ةو �ۡلق 

 َۡ  ِ ا  ٮٰك  م   ِ ۡد
 
ٓ أ ا َۡ ةو  ٢و م   ِ

رٖ  ُۡ
ۡلِف ش 

 
ۡ�ٞ ّمِۡن �  َ  ِِ َۡ قال القاسم بن الفضل   َيةَكها بنو يمل .]3-1[القدر:  ﴾٣�ۡلق 
  .1190F4»يز�د َال ينقُ لف خهٍر الَذا � إَية فَفحمِنا مل  ب� 

يَُت  إَِذا َحَوالَةَ  اُ�نَ  يَا عن عٌدا� بن حوالة قال قال رسول اهللا« بوداودأخرج أ
َ
 َرَ

ِ َفَةَ 
ُ
رَُض  نََزلَُت  قَدُ  ال

َ
ََ بُِل  الّزالَِزُل  َ نَِت  َ�َقدُ  الُُمَقّدَسةِ  َ

ُ
ُمورُ  ََال

ُ
ِعَظامُ  ََاْ

ُ
 ََالّماَعةُ  ال

ئِذٍ  ََ قَُرُ   يَُو
َ
نَ  َ نُ  اّلاِس  َِ نُ  َهِذهِ  يَِدى َِ ِسَ   َِ

ُ
 .1191F5»َرَ

اينجا نكته ايست باريك آن را نيز بايد فهميد كه در باب خالفت شام احاديث  و

مسند ابن  مانند حديث ديگر از ،بعض ناظر به مدح ذم وه مختلفه آمده بعض ناظر ب

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َحَوالَةَ  ابُِن  َعِن « بوداودأخرج امحد وأحوالة  َّ ُمرُ  َسيَِص�ُ  :ا
َ
  اْ

َ
نُ  إِل
َ
َ 

امِ  ُجنُدٌ  ُ�َنَّدةً  ُجنُوً ا يَُ�ونُوا َّ ََمِن  ََُجنُدٌ  بِال
ُ
ِعَرا ِ  ََُجنُدٌ  بِال

ُ
 يَا ِل  ِخرُ  َحَوالَةَ  اُ�نُ  قَاَل . بِال

                                           
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
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ِ  رَُسوَل  َّ ُت  إِنُ  ا
ُ
ُ َر�
َ
امِ  َعلَيَُ   :َ�َقاَل . َذلَِ   َ َّ ةُ  فَإِّ�َها بِال ِ  ِخَ�َ َّ نُ  ا رُِضهِ  َِ

َ
َ  ِِ

يَهُ  إَِلَُها َ�ُتَ  ِخَ�َ
نُ  ا ِعٌَاِ هِ  َِ َّ

َ
بََُتُمُ  إِنُ  فَأ

َ
نُ  ََاُسُقوا �ِيََمِنُ�مُ  َ�َعلَيُُ�مُ  َ َ  فَإِنّ  ُغُدِرُ�مُ  َِ َّ امِ بِا ِل  يََوّ�َ  ا َّ  ل

ُهِلهِ 
َ
َََ«1192F1. 

حل اين تعارض آنست كه اين قوم در حد ذات خويش استحقاق خالفت  وجه
تعاون  عنايت تشريعيه متوجه تمشية امر جهاد و خالفت بر ايشان مستقر شد و نداشتند و

حث  جا مدح وهر ذوات آن جماعه است وه ست متوجه بام ذجا لهذا هر ،آن گشت بر
ه از ميان اينها عمر بن عبدالعزيز خليفه راشد بود ب .مانند آن ه وامور ملكيه است متوجه ب

از وي آثار محموده در عالم باقي ماند يكي كتابت علم  زهد آراسته و فضل و حليه علم و

ٌَُعُث «بروي صادق آمد مضمون حديث  يت وبجمع آن ديگر ترك سب اهل  حديث و ََ 
ةِ  لَِهِذهِ  َّ

ُ
ِس  َعَ  اْ

ُ
ايَ  ُكّ  َرَ نُ  َسنَةٍ  ةِ َِ  .1193F2»ِ ينََها لََها ُ�َّد ُ  ََ

1194Fبني عباس ةرسيد دعا انقضاه فتنه ثالثه آنكه چون اين هدنه نزديك ب

از طرف خراسان  3

اميه يا  ز نفس بنيابر روي كار آمد هر كرا  ها همظلم ها واقع شد و جنگ سر برآوردند و
نواحي فاش  ي در همه اطراف واين معن نمودند و ها همصادر اعوان ايشان يافتند كشتند و

ير ثالث تمام يتغ امر بني عباس استقرار يافت و ها هگرديد وصار ماصار بعد اينهمه هنگام
در  حوادث عظام در بغل داشت و(تحوالت) چه اين ر رابع ظاهر گشت اگريتغي شد و

رات متقدمه وحدتي داشتند پس به يك يزمان طويل سپري شد وحدتي داشت چنانكه تغي

قال «ثاني در شام  توان گفت كه دو دولت بيش نيست اول در مدينه بود و مي تباراع
   .1195F4»مل  بالَامـَال مدينة ـال فة بال الب
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ه ثاني ب مدت شيوع االسالم معبر شد و رحمت و خالفت و لفظ خيريت وه اول ب
اساود صباء موصوف  وصف تسبق ايمانهم شهادتم ويفشوا الكذب وملك عضوض و

 ثاني بعد قيام امر سلطنت به و »ث س م لم  َث يزَل رح اإل«خ به ت اول مورگش
در ثاني سلف صالح را  در اول سب سلف صالح نبود و ،دنه اولي مورخ بسبعين سنةه

در اول جميع امور ديني ايشان راجع بود  .رائهمآعيل اختالف اهوائهم وكردند  مي سب

در زمان ثاني  الف معتد به در دين آنجا موجود نه واخت و ،خليفه خاص به پيغامبر و
1197Fقدريه و 1196F1هجئمذهبهاي پراگنده در اصول عقايد كه مر اختالفها و

1198Fخوارج و 2

1199Fروافض و 3

4 
مذهب اهل ي  طائفه احكام جمعي مذهب اهل مدينه داشتند و در فتاوي و پيدا شدند و

االساس نگشته اين حالت اين نزاع محكم  ها مدون نشده و عراق ليكن هنوز اين اختالف
اعتبار آن امر ه با حالت اولي بمنزله دو نوع مختلف الحقيقة تحت جنس تصور بايد كرد ب

  َعِز�ًزا اإلُِسَ مُ  يََزاُل  الَ « اند فرموده جامع آنحضرت
َ
نُ  ُكُّهمُ   َخِليَفةً  َعَشَ  ا�َُ�ُ  إِل َِ 

ُمرُ  يََزاُل  الَ « :وفي رواية .»قَُر�ٍُش 
َ
ا اّلاِس  َ ََ اِضيًا  ِلَُهمُ  ََ نُ  ُكُّهمُ   َخِليَفةً  َعَشَ  اُ�َ�ُ  ََ َِ 

1200Fخرجه الشيخان من حديث جابر بن سمرةأ »قَُر�ٍُش 

ست در ااين امر جامع كه مشترك  5

 دولتي كه در شام استقرار يافت تفصيلي دولتي كه در مدينه بود و ،ميان دو دولت
 .طلبد مي

 .علم آنحضرت يديگر و ظهور دين دو جناح دارد يكي خالفت
ست كه در اين هر دو دولت ااعتبار خالفت از آن جهت ه اما اتفاق هر دو دولت ب

بدون اعتماد كلي بر  غير مزاحمت خارجيان وه بود متصرف در عالم ب مي خليفه مستقل
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ست ااعتبار علم از آن جهت ه اتفاق اين هر دو ب و ،امراي لشكر بخالف دولت بني عباس
گفت كه من متبع فالن شخصم  نمي هيچكس ن وقت تدوين مذاهب نشده بود وكه تا اي

 هر يكي دعوي نمود و مي وفق مذهب اصحاب خود تأويل سنت را بر بلكه ادله كتاب و

 والسالم حكم چنين و ةمقتضاي صراح شريعت محمديه علي صاحبها الصلوه كرد كه ب مي

عين بتا آثار صحابه وه مخلوط بود ب فقه اين زمانه .چنين است اخطأ في هذا او اصاب
 كردند. مي مرسل همه را اخذ مسند و

چهار صد سال ه اين دولت قريب ب حالت رابعه استقرار خالفت بني عباس در عراق و

نُ « خرج الرتمذيأخبر دادند  ماند آنحضرت ِب  ََ
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  ُهَر�َُرَة، َ َّ  َ�ُُرشُ  :ا

نُ  ٌَ  ُخَراَسانَ  َِ  .1201F1»بِإِيِليَاءَ  َُنَُصَ   َحّت  خئٌ  يَرُّ َها ال ُسو ٌ  َرايَا

بوداود أخرج أثم يكون جربيةً وعتوا همين است مضمون  ست فتنة السراء واهمين  و

ٌُدَ « من حديث ََ  ِ َّ َمرَ  ُ�نَ  ا ُقوُل  َُ ُعوً ا ُكّنا ََ ِ  رَُسولِ  ِعنُدَ  َُ َّ ِفَتَ  فََذَكرَ  ا
ُ
ُرَثَ  ال

َ
 ِف  فَأ

ُحَ ِس  فِتُنَةَ  َذَكرَ  َحّت  ِذُكِرَها
َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَايٌِل  َ�َقاَل  اْ َّ ا ا ََ ُحَ ِس  فِتُنَةُ  ََ

َ
 َهَرٌ   ِ�َ  :قَاَل  اْ

اءِ  فِتُنَةُ  ُ�مّ  َََحُرٌ   نُ  َ َخنَُها الّتّ ُِت  َِ
َ
ُ  ت َِ نُ  رَُجلٍ  قََد ُهِل  َِ

َ
مُ  بََُِت  َ َُ نّهُ  يَُز

َ
َ  �ّ لَََُ   َِ ََ  َِ �ّ 

ِِّ�َما ِلَاِئَ  ََ َُ
َ
َُ  ُ�مّ  الُُمّتُقونَ  َ  يََدعُ  الَ  اّلَهيَُماءِ  فِتُنَةُ  ُ�مّ  ِضلَعٍ  َعَ  َكَورِكٍ  رَُجٍل  َعَ  اّلاُس  يَُصَطِل
َحًدا
َ
نُ  َ ةِ  َهِذهِ  َِ َّ

ُ
يَل  فَإَِذا لَُطَمةً  لََطَمتُهُ  إِالّ  اْ َُ  اُ�َقَضُت  َِ َُ  َََماَ  ٌِ نًا ِ�يَها الرُّجُل  يُُص َِ  ُمُؤ

ُ�ُمِس    اّلاُس  يَِص�َ  َحّت  َكفًِرا ََ
َ
فُُمَطاِط  ِ�يهِ  نَِفاَ   الَ  إِيَمانٍ  فُُمَطاِط  فُُمَطاَطُ ِ  إِل  الَ  نَِفا ٍ  ََ

نُ  اّلّجاَل  فَاُ�تَِظُرَا َذاُ�مُ  َكنَ  فَإَِذا ِ�يهِ  إِيَمانَ  هِ  َِ َِ َُ  يَُو
َ
نُ  َ  .1202F2»َغِدهِ  َِ

االح س لَاَها َطول لثها  لإنما اضيفت الفتنة إفتنة االح س  قال الطاب قول«
ن ي�ون خٌهه َيب  هو حل  بَته َقد ُتمل  ذا كن يلزم بَته الإيقال للرجل 

هل يقال حر  الرجل فهو َاْ مالـباالح س لموا  لونها َهلمتها َالر  ذها  ال
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كلخان َن تت قدَيه َقول كورٍك ذا سل  َال َاهله َالخان ير�د انها يثور إ حر� 
َذل  ان الضلع ال ياٌت َال مر اَي الا ضلٍع َثل ََعناه اْ  يقوم بالورك َال �متقيم 

َساعد   إموافقة ـمة َال يمـُمله َانما يقال   با  ال ذا َصفوا هو ككٍف   ساعد 
َالهيماء يصِ� ممتقل به  ذراع َ�و ذل  ير�د ان هذا الرجل غ� خلي  للمل  َال

ِا   .1203F1»مذَة ماـَذه  ال رها عالهماء ص
آنچه در معني اين حديث پيش فقير محقق شد آنست كه فتنة االحالس فتنه بني اميه  

حرب  مكه وه گريختن عبداهللا بن زبير از مدينه به هرب اشاره است ب و ،ست در شاما
وفتنة السراء فتنه بني عباس  ،دغير آن واقع ش آنچه بعد از آن مقاتالت ضحاك بن قيس و

وفتنة  ،ست قصه عهد ابراهيم عباسي بسوي ابومسلم در كتب تاريخ خوانده باشيا
استقالل طوائف اتراك ه فاذا قيل انقضت تمادت اشاره است ب ،ستارك الدهيماء فتنه تُ

 فارس. در زمين روم وبعد طبقه طبقه 
قصه خروج ه بن ماجه اشاره بدر حديث ا ،در غايت اشكال اي باقي ماند مسئله

ترغيب بر نصرت او  و اند آن خليفه را مهدي گفته ابومسلم از خراسان واقع شد و

 َعلَُقَمةَ « خرج ابن ماجة من حديثأ اند بطرف آن خارجيان عذري حواله كرده و اند نموده

نُ  ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ ُنُ  بََُنََما قَاَل  ا
َ
ِ  رَُسولِ  ِعنُدَ  � َّ َُ  إِذُ  ا

َ
نُ  فِتُيَةٌ  ٌََل َ  َرآُهمُ  فَلَّما َهاِخمٍ  بَِ�  َِ

 ّ ِِ ََُرقَُت  اّل يُنَاهُ  اُغَر ََ  َ�ّ َِ ََ ا َ�ُقلُُت  قَاَل  لَُونُهُ  ََ  َ�َقاَل . نَُ�َرُههُ  َخَُئًا ََُجِهَ   ِف  نََرى نََزاُل  ََ
ُهُل  إِنّا «

َ
ُ  اُختَارَ  َ�يٍُت  َ َّ ُهَل  ِِنّ ََ  اّلُ�يَا َعَ  اآلِخَرةَ  َلَا ا

َ
�ًدا بَ َءً  َ�ُعِدى َسيَلَُقُونَ  بََُِت  َ �َُشِ ََ 

ََُطِر�ًدا ِتَ  َحّت  ََ
ُ
نُ  قَُومٌ  يَأ َعُهمُ  الَُمُشِ ِ  قٌَِِل  َِ ََ  ٌَ لُونَ  ُسو ٌ  َرايَا

َ
َُ�َ  فَََُمأ

ُ
ُعَطُونَهُ  فَ َ  ال َُ 

َنَ  َ�يَُقايِلُونَ  ا َ�يُُعَطُونَ  َ�يُنَُصُ لُوا ََ
َ
قُ  فَ َ  َسأ   يَُدَ�ُعوَها َحّت  ٌَلُونَهُ ََ

َ
نُ  رَُجٍل  إِل ُهلِ  َِ

َ
 بََُِت  َ

ُ رَكَ  َ�َمنُ  َجُوًرا َملَُؤََها َكَما قُِمًطا َ�يَُملَُؤَها
َ
نُُ�مُ  َذلَِ   َ يِِهمُ  َِ

ُ
لَوُ  فَلُيَأ   .1204F2»الّلُِج  َعَ  َحًٌُوا ََ
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نُ « واخرج ابن ماجة ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ثَُوَ انَ  ََ َّ قُ  :ا ُ�مُ  ِعنُدَ  تَتُِل ََ  اُ�نُ  ُكُّهمُ  ثََ ثَةٌ  َكُ�ِ

  يَِص�ُ  الَ  ُ�مّ  َخِليَفةٍ 
َ
نُُهمُ  ََاِحدٍ  إِل َُ  ََُطلُعُ  ُ�مّ  َِ نُ  الّمو ُ  الّرايَا  َ�يَُقتُلُونَُ�مُ  الَُمُشِ ِ  قٌَِِل  َِ

تُ ً  ُقتَلُهُ  لَمُ  ََ ُحَفُظهُ  الَ  َخَُئًا َذَكرَ  ُ�مّ . » قَُومٌ  َُ
َ
تُُموهُ  فَإَِذا « َل َ�َقا َ َُ

َ
لَوُ  َ�ٌَايُِعوهُ  َرَ  الّلُِج  َعَ  َحًٌُوا ََ

ِ  َخِليَفةُ  فَإِنّهُ  َّ   .1205F1»الَُمُهِدّى  ا

نُ « ماجةابن  خرجأو ٌُدِ  ََ ََ  ِ َّ َارِِث  بُِن  ا
ُ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  الّزَ يُِدّى  َجزُءٍ  بُِن  ال َّ  :ا

نَ  نَاٌس  َ�ُُرشُ  ُعِ� . لِلَُمُهِدّى  َ�يَُوّطئُونَ  الَُمُشِ ِ  َِ  .1206F2»ُسلَُطانَهُ  ََ
تحقيق اين سه حديث پيش فقير آنست كه مراد از مهدي خليفه بني عباس است نه 

 حث بر اهللا ناميدن و خليفة مهدي كه در آخر زمان ظهور نمايد اينجا مهدي گفتن و

مصمم شد آن را  نصرت او نمودن بجهت آن است كه خالفت اين فريق در پرده تقدير
ست راه نموده شده بسوي تدبيري كه مفضي باشد اپس او مهدي  ،تبديل نيست تغيير و

مرج  جز هرج وه ب استقرار خالفت نه چون خارجيان ديگر كه تدبير آنها متالشي شد وه ب

ست بمعني آنكه خالفت او در قدر الهي مصمم ااهللا  خليفةاو  چيزي بدست ايشان نيامد و

زيرا كه مطلوب اهم در شريعت قطع نزاع است  ،او نبايد نمود در او بايد بود وبا  گشت و
علي ضلع  كرمرج خالفت مستقره بهتر است اگر چه صاحب آن كو تقليل هرج و و

تعيين  باشد از خالفت متالشيه گو صاحب آن افضل بود ثمره تشريع تقليل مفسده و
ول دولت عباسيه امر خليفه در اطراف عالم راهي كه موافق تقدير زودتر حاصل شود در ا

1207Fايشان ضعيف شد سلجوقيان بعد معتصم حكم نافذ بود و

مستقل شدند تا آنكه سلطنت  3
1208Fعبيديان صورتي ماند بغير حقيقت و

از پهلوي آنها فتنه عظيمه  مصر خروج كردند وه ب 4
هم نصاري از  شام تسلط يافتند آخر با هم عبيديان بر هم خوردند و نصاري بر ،برخاست
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آخراً خليفه  آمده شدند بعد از آن اتراك چنگيزيه بر خراسان غلبه كردند و ارض شام بر
ه عجميان در هر ناحيت ب عباسي بر هم خورد در آن حالت دولت عرب منقرض شد و

ير خامس بود در ايام دولت بني عباس مذاهب اصول ياين ابتداي تغ رياست سر برآورند و
در اصول  و ،تصانيف پرداختندبه مالكي  شافعي و نفي وحساس گشت فروع محكم اال و

1209Fمعتزله

1210Fشيعه و 1

1211Fجهميه و 2

لغت ه در همين عصر علوم يونانيان ب از هم ممتاز گشتند و 3
مذهب خود خرسند ه هر يكي ب تاريخ فارسيان را معرب ساختند و عرب نقل كرده شد و

 گفت بلكه ادله را بر نمي شافعي گرديد تا انقراض دولت شام هيچكس خود را حنفي و
در دولت عراق هر كسي براي خود نامي  كردند و تأويل مي وفق مذاهب اصحاب خود

سنت حكم نكند اختالفي كه از  معين نمود تا نص اصحاب خود نيابد بر ادله كتاب و
آمد الحال محكم االساس گشت هر چند دولت بني  مي سنت الزم مقتضاي تأويل كتاب و

تخريج بر  تفريع آن و اوسط وآخر مختلف بود اما همه بر تأسيس مذاهب و ل وعباس او
به نسبت حالتين اوليين مانند دو جنس تحت جنس عالي را اين حالت  آن گذشت و

 خرج ابوداود من حديثأباعتبار همان امر مشترك فرمود  تصور بايد كرد وآنحضرت

ِب  بُِن  َسُعدِ «
َ
ّقاٍص  َ نّ  ََ

َ
َ  ّ ِِ

ِّ  :قَاَل  الّ رُُجو إِ
َ
نُ  ْ

َ
ِت  َُُعِجزَ  الَ  َ َّ

ُ
نُ  َرّ َها ِعنُدَ  َ

َ
 يُؤَّخَرُهمُ  َ

يَل . » يَُومٍ  نُِصَف  َ�مُ  لَِمُعدٍ  َِ تفصيل اين معني آنكه  .1212F4»َسنَةٍ  َخُُمِمايَةِ  قَاَل  يَُومٍ  نُِصُف  ََ
 طراف واه از ملك عرب ب عراق همه در قريش بود و شام و خالفت در دولت مدينه و

قبيله  معني قوم وه امت در اين حديث ب ةشد ولو بحسب الصور مي نواحي احكام جاري

رؤساي  است از اين تاريخ باز دولت قريش منقرض شد بلكه دولت عرب بر هم خورد و
مردم در بالد مختلفه  ملك عالم عجميان شدند چون دولت عرب منقضي شد و محافل و
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آنچه مذهب مستنبط  يادگرفته بود همان را اصل ساخت و افتادند هر يكي آنچه از مذاهب
دولت  تفريع بر تفريع و سابقاً بود الحال سنت مسقره شد علم ايشان تخريج بر تخريج و

شدند ما  مي متكلم بكلمه شهادت گزاردند و مي ايشان مانند دولت مجوس اال آنكه نماز
داي تعالي بعد از اين چه خواسته دانيم كه خ نمي ر پيدا شديميمردم در دامان همين تغي

 .خر الفصل اخلامسآوهذا است 

 منيـواحلمد هللا رب العال
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